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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

Diretoria Do Fórum

Portaria

PORTARIA N° 020/2018/DF

A JUÍZA DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ALTA FLORESTA/MT, no 

uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 52, inciso XV da 

Lei n° 4.964 de 26 de dezembro de 1985 (COJE), E Com respaldo na 4ª 

edição da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Foro Judicial – CNGC, que não preconiza prazo para o 

credenciamento de leiloeiro oficial e leiloeiro rural, em obediência aos 

princípios da economia e celeridade processual, fato este que possibilitou 

a prorrogação do credenciamento de Leiloeiros Oficiais e Rurais da 

Comarca de Alta Floresta efetuado no ano de 2017 para atuarem no ano 

de 2018, conforme decisões proferidas nos autos do Pedido de 

Providências n. 5963-97.2014.811.0007 (código Apolo 118020); 

CONSIDERANDO a necessidade de adotar as medidas procedimentais 

para a realização dos leilões judiciais do ano de 2018 na Comarca de Alta 

Floresta,

RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR a temporada de leilões da Comarca de Alta Floresta 

para o ano de 2018, na forma abaixo discriminada:

PRIMEIRA TEMPORADA: DATA – LEILÃO – HORÁRIO

16/07/2018- 1º LEILÃO – 11:00 horas

16/07/2018- 2º LEILÃO – 14:00 horas

SEGUNDA TEMPORADA: DATA – LEILÃO – HORÁRIO

07/11/2018- 1º LEILÃO – 11:00 horas

07/11/2018- 2º LEILÃO – 14:00 horas

Art. 2º. Os leilões judiciais serão realizados exclusivamente por leiloeiros 

credenciados perante o órgão judiciário, conforme norma local e legal, e 

deverão atender aos requisitos da ampla publicidade, autenticidade e 

segurança, com observância das regras estabelecidas na legislação 

sobre certificação digital.

§1º. A realização dos Leilões deverá obedecer às exigências 

normatizadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral 

da Justiça do Estado de Mato Grosso.

§2º. Os leilões serão realizados na modalidade "leilão eletrônico" e 

realizar-se-ão em conformidade com os artigos 879, inciso II e 882, ambos 

do CPC.

§3º. Os leilões deverão ser divulgados de forma ampla ao público em 

geral, com imagens reais dos bens para melhor aferição de suas 

características e de seu estado de conservação, com encaminhamento do 

material de divulgação para a Central de Leilão do Fórum de Alta Floresta.

§4º. A modalidade de leilão eletrônico será aberta para recepção de 

lances com, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis de antecedência da data 

designada para o início do período em que se realizará o leilão.

§5º. O edital do leilão será publicado com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias corridos da data marcada para o início do período em que se 

realizará o leilão.

§6º. O leiloeiro deverá designar funcionário seu para acompanhar a visita 

aos lotes de veículos depositados no pátio do Fórum, bem como para a 

entrega dos veículos alienados.

§7º. Após a aceitação do lance, o leiloeiro, por meio de seu sistema, 

emitirá guia de depósito judicial identificado, vinculado ao juízo da causa, 

devendo prestar as contas no prazo de 2 (dois) dias após cada leilão e os 

respectivos comprovantes de depósito judiciais.

Art. 3º. Os casos omissos e as dúvidas quanto à aplicação desta Portaria 

deverão ser submetidos à Diretoria do Foro.

Publique-se, intime-se e cumpra-se, encaminhando-se cópia aos Juízes de 

Direito e Gestores Judiciários desta Comarca. Alta Floresta-MT, 04 de Maio 

de 2018.

Milena Ramos de Lima e Souza Paro - Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000749-40.2016.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 6.145,46; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA Parte Ré: EXECUTADO: JOSELITA DE SA Vistos. Compulsando os 

autos verifico que a parte executada não foi citada, conforme certidão de 

Id. 5920757, bem como, que veio a falecer (cópia de certidão de óbito Id. 

11886643), o que demonstra que não é possível proceder com a 

triangularização processual. Neste sentido, já que a parte não foi citada 

para responder a presente demanda, é impossível o redirecionamento da 

execução aos herdeiros ou espólio, segundo o entendimento 

jurisprudencial a seguir: “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TITULO 

EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. NOTÍCIA DE FALECIMENTO 

DA PARTE. NÃO REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. FALTA DE 

PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. 

OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

POSSIBILIDADE. 1. A citação é indispensável para a validade do processo, 

conforme preceitua a norma do art. 239 do CPC/2015. 2. No caso de haver 

nos autos notícias da morte do executado, antes de realizada a citação, a 

não regularização do polo passivo por parte do exequente, é motivo que 

enseja a extinção do processo sem resolução do mérito por falta de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo. 3. Recurso de apelação conhecido e não provido. (TJ-DF 

20150110506022 DF 0014557-95.2015.8.07.0001, Relator: SILVA LEMOS, 

Data de Julgamento: 04/04/2018, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 18/04/2018 . Pág.: 413/415)”. Contudo, em observância 

ao disposto no art. 10, do CPC/15, oportunizo a parte a se manifestar 

quanto a extinção do processo sem resolução de mérito. Assim, INTIME-SE 

a parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que 

entender de direito. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 08 de Maio de 

2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001354-49.2017.8.11.0007 

AUTOR: MARIA APARECIDA TOLEDO DA COSTA Advogado(s) do 

reclamante: WELLINGTON DA SILVA CARVALHAIS RÉU: BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Advogado(s) do reclamado: NELSON 

WILIANS FRATONI RODRIGUES Vistos. 1. Sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que ainda pretenda produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento. CONSIGNO que o 

decurso do prazo, implicará no silêncio pela inexistência e concordância, 

respectivamente. 2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 07 

de maio de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto.
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Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003462-51.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA OAB - SP0156817A (ADVOGADO)

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO OAB - SP146997 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003462-51.2017.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 110.866,68; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL (1116)/[MULTAS 

E DEMAIS SANÇÕES]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Parte Ré: EXECUTADO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de execução 

fiscal ajuizada pelo Município de Alta Floresta-MT contra Energisa Mato 

Grosso Distribuidora de Energia S.A., ambos devidamente qualificados. Ao 

Id. 11170838 foi recebida a inicial e determinada a citação da parte 

executada. Foi certificado o decurso de prazo para pagamento da dívida, 

ou garantia da execução (Id. 12206969). A parte executada ao Id. 

12352007, ofereceu seguro garantia a fim de garantir a execução. 

Intimada a se manifestar quanto à aceitação da oferta de garantia, a 

exequente recusou a proposta da executada (Id. 12516633). Ao Id. 

12564060 a executada reiterou que fosse aceita a garantia à execução. É 

o relatório do necessário. Decido. Em relação à oferta realizada pela parte 

executada, esclareço que a possibilidade está disposta no art. 8º da Lei 

6.830/80, que dispõe: “Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 

5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas 

as seguintes normas: I - a citação será feita pelo correio, com aviso de 

recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma; II - a 

citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; (...)”. Assim, 

embora seja prevista a garantia a ações de execução fiscal, para o 

acolhimento da garantia é necessário que a parte executada respeite os 

prazos legais, no caso em tela, conforme certidão de Id. 12206969, 

transcorreu o lapso para que a executada pagasse a dívida ou 

oferecesse garantia. Ressalvo que, a executada foi citada por AR (Id. 

11333857), e nos termos do art. 8º, inciso II, da Lei 6.830/80, a citação 

considerar-se feita com a entrega no endereço, e assim foi feito, 

entretanto, a parte quedou-se, apresentando a proposta 

extemporaneamente. Somando o fato de que a parte exequente recusa a 

garantia oferecida, não estão presentes os requisitos para acolhimento da 

garantia da execução. Neste sentido, trago a presente jurisprudência: 

“RECURSO ESPECIAL Nº 1.733.478 - PR (2017/0327641-5) RELATORA : 

MINISTRA REGINA HELENA COSTA RECORRENTE : (...) AGRAVO 

INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - OFERTA 

DE SEGURO GARANTIA - INDICAÇÃO INTEMPESTIVA E DISCORDÂNCIA 

DO EXEQUENTE - DETERMINAÇÃO DE PENHORA ON LINE - 

POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DF 

JUSTIÇA E DESTA CÂMARA CÍVEL - RECURSO DESPROVIDO. (...) Por 

outro lado, o tribunal de origem assentou não ser cabível o oferecimento 

de seguro garantia pelo executado, tendo em vista que: (a) houve o 

decurso do prazo legal para o seu oferecimento; (b) não houve a 

concordância da Fazenda Pública com a oferta de não se proceder à 

realização da penhora on line. Extrai-se do acórdão recorrido (fl. 296e): 

(...) como se depreende da decisão recorrida e dos julgados acima, sendo 

intempestiva a nomeação e ausente a concordância da Fazenda Pública 

exequente, inviável a substituição da penhora on line, seja por seguro 

garantia ou fiança bancária. (...) Isto posto, com fundamento nos arts. 932, 

IV e V, do Código de Processo Civil de 2015 e 34, XVIII, b, e 255, II, do 

RISTJ, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Especial. Publique-se e intimem-se. 

Brasília (DF), 10 de abril de 2018. MINISTRA REGINA HELENA COSTA 

Relatora (STJ - REsp: 1733478 PR 2017/0327641-5, Relator: Ministra 

REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: DJ 16/04/2018)”. Pelos 

motivos expostos, REJEITO a garantia oferecida, assim, INTIME-SE a parte 

exequente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, dê prosseguimento ao 

feito. INTIME-SE a parte executada, via DJe acerca da presente decisão. 

Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 04 de maio de 2018. TIBÉRIO 

DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000395-44.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ MARIA ISOTON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO ISOTON GALTER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000395-44.2018.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: INTERDIÇÃO (58)/[Tutela e 

Curatela]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BEATRIZ 

MARIA ISOTON Parte Ré: REQUERIDO: BRUNO ISOTON GALTER Vistos. 1) 

ACOLHO a justificativa apresentada e DEFIRO o pedido da Defensoria in 

totum e concedo o prazo de 10 (dez) dias para a juntada de cópia de 

certidão de óbito do genitor da parte requerente. 2) Redesigno o ato para a 

data de 05 de junho de 2018, às 14h30min. 3) INTIMEM-SE as partes para 

comparecerem ao ato.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000061-44.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOICE LAUTON (REQUERIDO)

 

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

termos do processo acima indicado, para que proceda ao recolhimento 

das custas do Sr. Oficial de Justiça, mediante emissão de Guia de 

Diligência disponível no site arrecadacao.tjmt.jus.br, conforme disposições 

do Provimento 07/2017-CGJ, apresentando comprovante de pagamento 

nos autos no prazo de 5 (cinco) dias. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA 

Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001147-16.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIRA GAMBA BERLANDA (REQUERENTE)

ROGERIO LUIS BERLANDA (REQUERENTE)

PAULO CEZAR BERLANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001147-16.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: PAULO CEZAR BERLANDA e outros (2) Advogado(s) do 

reclamante: ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Analisando detidamente a 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Floresta-MT, 03 de maio de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto.

Despacho Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001158-45.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA OAB - SP0156817A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1001158-45.2018.8.11.0007 

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Advogado(s) do reclamante: ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA 

EMBARGADO: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Vistos. Nos termos do 

artigo 1.202, § 5º, da CNGC/MT, CERTIFIQUE-SE a Secretaria da Vara a 

tempestividade dos embargos à execução fiscal, devendo ainda a 

Escrivanhia proceder ao apensamento eletrônico dos autos à ação 

principal (autos PJE 1003462-51.2017.8.11.0007). Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta-MT, 07 de Maio de 

2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000184-76.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO VIANA SOBRINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000184-76.2016.8.11.0007 

AUTOR: FRANCISCO VIANA SOBRINHO Advogado(s) do reclamante: 

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de ação de ação de conversão de 

benefício de auxílio assistencial ao idoso (loas) em aposentadoria rural por 

idade proposta por Francisco Viana Sobrinho em face do Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos. Alega a parte 

autora que sempre laborou na qualidade de produtor Rural, e que em 

14/01/2016 requereu a concessão do benefício de aposentadoria por 

idade rural junto à autarquia requerida, no entanto, foi indeferido. Assim, 

pleiteou pela procedência do pedido para o fim de que lhe seja a 

conversão do benefício de assistencial ao idoso (loas) em aposentadoria 

rural por idade. A inicial veio instruída com documentos. Recebida a inicial, 

foi deferido os benefícios da justiça gratuita e na oportunidade foi 

determinada citação da parte requerida. Apresentada Contestação, pela 

autarquia ré foi alegada a ausência de provas quanto à qualidade de 

segurado especial, bem como a preliminar de prescrição. Impugnação à 

contestação aportada, rebatendo as alegações da requerida. Despacho 

saneador em 14/02/2017, onde a preliminar foi rejeitada, em seguida foi 

realizada audiência de instrução e julgamento. Em Seguida, com 

fundamento no art. 370 do CPC/2015, foi determinada intimação da 

requerida, para trazer aos autos documentos da requerente. Em reposta a 

autarquia ré trouxe aos autos, extrato do CNIS. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório do necessário. Fundamento e decido. Pois bem. 

Estando o processo devidamente instruído, e não havendo preliminares a 

serem analisadas, passo ao julgamento do mérito. Nota-se, pois, que a 

controvérsia do embate recai apenas sobre o fato de a parte requerente 

ostentar, ou não, a qualidade de segurado especial, bem como, se 

preencheu a carência necessária para obtenção do benefício pretendido. 

Muito bem. Dispõe o artigo 1º da Lei nº 8.213/91 que: Art. 1º. A 

Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus 

beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de 

incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de 

serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem 

dependiam economicamente. Em relação à Seguridade Social, a 

Constituição Federal de 1988, assim a conceitua em seu artigo 194, caput: 

“A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 

iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 

direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social”. Em se 

tratando de trabalhadores rurais “lavradores”, “diaristas”, a exigência de 

início de prova material para reconhecimento da sua atividade (art. 55, § 3º 

da Lei nº 8.213/91), não pode ser dispensada (Súmula nº 149 do STJ), 

mas, deve ser mitigada, pela consideração de que esse tipo de 

trabalhador não é assalariado, sem emprego permanente, nem registro 

formal, de sorte que exigir-lhe robusto início de prova material, como algum 

daqueles indicados no artigo 106 da Lei nº 8.213/91, equivaleria, na 

prática, a negar-lhe acesso à Justiça. Com relação à idade mínima, tenho 

que a parte autora juntou documentação que indica nascimento em 

19/03/1949, logo, tinha na época do protocolo da ação, 67 anos de idade. 

De acordo com o art. 48, § 1º e o art. 143 da Lei de Benefícios, bem como 

o art. 201 da CF, a idade mínima para aposentadoria urbana por idade é de 

65 anos para o homem e 60 anos para a mulher, e para o trabalhador rural 

por idade, 60 anos para o homem e 55 anos para a mulher. Com relação à 

carência, o art. 48 da Lei de Benefícios estabelece que o trabalhador rural 

deve: (1) comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de 

forma descontínua, no (2) período imediatamente anterior ao requerimento 

do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período 

a que se referem os incisos III a VIII do § 9º do art. 11. Considera-se início 

de prova material, para fins de comprovação da atividade rural, 

documentos que contêm a profissão ou qualquer outro dado que evidencie 

o exercício da atividade rurícola e seja contemporâneo ao fato nele 

declarado. Nesse condão, a requerente trouxe aos autos documentos 

necessários para configurar o início de prova material. No tocante ao início 

de prova material, adotam-se os posicionamentos jurisprudenciais abaixo 

arrolados: “Súmula 577-STJ: É possível reconhecer o tempo de serviço 

rural anterior ao documento mais antigo apresentando, desde que 

amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório”. 

“Súmula 73 do TRF/4: admitem-se como início de prova material do efetivo 

exercício de atividade rural, em regime de economia familiar, documentos 

de terceiros, membros do grupo parental”. “Súmula nº 32, da AGU: "para 

fins de concessão dos benefícios dispostos nos artigos 39, inciso I e seu 

parágrafo único, e 143 da lei 8.213, de 24 de julho de 1991, serão 

considerados como início razoável de prova material documentos públicos 

e particulares dotados de fé pública, desde que não contenham rasuras 

ou retificações recentes, nos quais conste expressamente a qualificação 

do segurado, de seu cônjuge, enquanto casado, ou companheiro, 

enquanto durar a união estável, ou de seu ascendente, enquanto 

dependente deste, como rurícola, lavrador ou agricultor, salvo a existência 

de prova em contrário”. Sobre a carência, ressalta-se que a legislação 

não exige a continuidade do período que será considerado para tal fim. 

Neste sentido, Ivan Kertzam (2015, p. 384), ensina que: “para efeito da 

redução de cinco anos, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo 

exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício ou ao que cumpriu o 

requisito etário”. Importante destacar, também, que o período de carência 

pode ser comprovado pelos documentos exemplificativamente listados no 

artigo 106 da Lei n° 8.213/1991, os quais podem ser corroborados pela 

prova testemunhal. Volvendo à hipótese dos autos, verifica-se que o autor 

possui 69 anos de idade, tendo comprovado que laborou nas lides do 

campo, em regime de economia familiar, de modo contínuo, com início de 

prova material fundado nos documentos que acompanham a inicial. 

Portanto, no caso vertente verifica-se que a prova testemunhal 

encontra-se entrelaçada com todos os elementos probatórios alegados na 

exordial. Assim, existindo comprovação da atividade rural exercida pela 

requerente, o deferimento do aludido benefício previdenciário é medida 

que se impõe. De igual forma, a prova testemunhal satisfaz sobremaneira 

o período de carência exigido pela Lei nº 8.213/91. De acordo com a 

jurisprudência pátria dominante, ante a realidade fática vivida pelos 

rurícolas e face à patente hipossuficiência dos trabalhadores do campo, 

até prova em contrário, os demais documentos acima mencionados, 

carreado aos autos, servem de início de prova material que comprove o 

exercício de atividade rural por parte da requerente. Vejamos: 

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. RURÍCOLA. IDADE E 

ATIVIDADE RURAL COMPROVADAS. INÍCIO DE PROVA MATERIAL 

CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA. 1. Tratando-se de condenação ilíquida, inaplicável a 

regra do § 2º do art. 475 do CPC. Remessa tida por interposta. 2. 

Comprovada a qualidade de trabalhador rural mediante início de prova 

material devidamente corroborada pela prova testemunhal produzida em 

Juízo e a implementação do requisito etário exigido, deve ser reconhecido 

o direito do segurado à percepção do benefício. 3. Na hipótese, a 

parte-autora completou 55 anos de idade em 2007 (nascimento em 
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12/10/1952) exigindo-se, portanto, prazo de carência de 156 meses (1995 

a 2007). O início razoável de prova material restou comprovado ante a 

apresentação da certidão de casamento, ocorrido em 07/02/1970, onde 

consta a profissão de seu marido como lavrador (fl. 24); das certidões de 

nascimento de seus filhos, ocorridos em 30/08/1987 e 22/05/1990, onde 

também consta a profissão de agricultor de seu marido (fls. 24/25); da 

declaração de cadastramento junto à Secretaria do Estado de Fazenda de 

Mato Grosso, de que o marido da autora desenvolve atividade 

agropecuária, datada de 15/08/2008 (fl. 25); da escritura pública de 

compra e venda de imóvel rural em nome da autora e de seu marido, 

datada de 27/02/2004 (fl. 26); das notas fiscais de produtos rurais, em 

nome do marido da autora, dos anos de 2008, 2010, 2011, 2012 e 2013 

(fls. 25/39) e dos recibos de entrega de ITR, em nome do esposo da 

autora, relativos aos anos de 2007, 2008, 2009, 2010 (fls. 40/44). 4. 

Produzida prova testemunhal de forma harmônica e consistente (fls. 

80/82), apta a corroborar o início de prova material colacionado aos autos. 

As testemunhas afirmaram de forma segura, que a parte-autora 

desempenhou labor rural no período de carência exigido como 

arrendatário. 5. (...) (TRF 01ª R.; AC 0067221-92.2014.4.01.9199; Segunda 

Turma; Rel. Des. Fed. João Luiz de Sousa; DJF1 06/11/2015)". – Grifo 

nosso Em suma, a prova testemunhal mostrou-se idônea a atestar a 

atividade rural do autor, pelo período exigido por lei (15 anos), bem como, 

complementa e amplia os documentos juntados aos autos. Sendo assim, 

restaram, inegavelmente, preenchidos os requisitos para a obtenção do 

benefício de aposentadoria rural, quais sejam: idade de 60 anos e 

exercício de atividade em regime de economia familiar no período do tempo 

correspondente à carência do benefício – cento e oitenta (180) meses, 

comprovados por início de prova material e corroborada por prova 

testemunhal. Contudo, forçoso ressaltar, que para o exame da 

contemporaneidade não deve ser exigida a prova ano a ano, REPITO, pela 

dificuldade de coleta de prova no labor rural, sendo que o importante é 

haver prova que leve ao convencimento de continuidade da atividade 

rural, mesmo pela confrontação da prova oral, de onde os documentos 

correspondentes a meados do período que se pretende comprovar, pode 

ser aproveitado para o todo. Tocante ao termo inicial do benefício, este 

será da data do requerimento administrativo, ou seja, 14/01/2016, 

conforme entendimento da jurisprudência atualizada: PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR IDADE. LABOR RURAL. TERMO INICIAL DO 

BENEFÍCIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. O termo inicial do 

benefício deve ser fixado a partir do requerimento administrativo. Na 

ausência de requerimento administrativo, o termo inicial do benefício deve 

ser fixado a partir da citação. 2. Recurso Especial provido. (Superior 

Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.568.343; Proc. 2015/0275357-7; SP; 

Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 05/02/2016) – Grifo 

nosso Apesar de a autarquia ré ter apresentado a o extrato do CNIS, logo, 

se comprovou o exercício da atividade rural, mesmo que de forma 

descontínua, pelo período mínimo equivalente à carência do benefício (art. 

142 da Lei 8.213/91), não há que se falar em improcedência da pretensão. 

Importante ressaltar que o fato de ter exercido atividade urbana, por si só, 

não impede de receber o benefício da aposentadoria por idade como 

trabalhador rural, uma vez que, como visto, o artigo 143 da Lei 8.213, de 

1991, não exige que o exercício da atividade rural seja contínuo. Assim, de 

acordo com os pedidos formulados, comprovados os requisitos legais 

para obtenção do benefício de aposentadoria por idade rural, imperiosa se 

faz a concessão do mesmo. Ante o exposto, nos termos do art. 490, do 

CPC/2015 JULGO PROCEDENTE o pedido para conferir a aposentadoria 

rural por idade ao autor Francisco Viana Sobrinho e CONDENO o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, nos seguintes termos: a) A IMPLANTAR 

o benefício de aposentadoria rural por idade, desde a efetiva entrada do 

requerimento administrativo (14/01/2016), com renda mensal 

correspondente a um (01) salário mínimo vigente; b) A efetuar o 

PAGAMENTO das parcelas retroativas do benefício de aposentadoria rural 

por idade, desde o requerimento administrativo (14/01/2016), até a data da 

sua efetiva implantação, devendo incidir juros de mora, a partir da citação 

(súmula nº 204, do STJ), de 0,5% a.m., nos termos da Lei nº 11.960/2009, 

e correção monetária pelos índices oficiais desde o vencimento de cada 

parcela; c) Por derradeiro, ante a decisão supra, CONCEDO à requerente 

TUTELA DE URGÊNCIA, conforme pleiteado na inicial, determinando a 

IMPLANTAÇÃO do beneficio de aposentadoria rural por idade, no prazo de 

trinta (30) dias. O perigo de dano é evidente, já que se trata de verba de 

caráter alimentar. OFICIE-SE ao requerido, observando-se o disposto no 

artigo 387 da CNGC/MT, requisitando a implantação do benefício, 

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

correspondentes advertências decorrentes da inércia, bem como o 

CANCELAMENTO do Benefício assistencial ao Idoso (Loas) recebido pelo 

requerente. Deste modo, CONDENO a Autarquia Federal nos honorários 

advocatícios que FIXO no importe de dez por cento (10%) sobre o valor da 

condenação, devendo incidir sobre as prestações vencidas até a data da 

prolação da sentença (artigo 85, § 8º, do CPC/2015, e Súmula nº 111 do 

STJ). DEIXO de condenar o requerido no pagamento das custas 

processuais, eis que ISENTO (artigo 4º, inciso I, da Lei 9.289/96, artigo 8º, 

§ 1º, da Lei nº 8.620/93, e artigo 3º, da Lei Estadual nº 7.603/01). 

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o valor da 

condenação e o direito controvertido não excedem a 1.000 (um mil) 

salários mínimos (art. 496, § 3º, inciso I e § 4º, inciso III, do CPC/2015). Por 

força do art. 1288, § 1º, I a VI da CNGCJ, DECLARO: I) Nome do segurado 

– Francisco Viana Sobrinho; II)Benefício concedido - Aposentadoria Rural 

por Idade; III) Renda mensal atual - Renda mensal de um salário mínimo 

nacional; IV)Data de início do benefício – DIB – (14/01/2016); V) Renda 

mensal inicial – RMI – Um salário mínimo nacional; Após o trânsito em 

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

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

Cumpra-se. Alta Floresta, 16 de abril de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001752-93.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO APARECIDO MANSUR (REQUERIDO)

 

Vistos. INDEFIRO o pleito formulado pelo autor, pelos motivos analisados 

anteriormente. INTIME-SE pessoalmente a parte autora para que promova, 

no prazo de 05 (cinco) dias, o andamento deste feito indicando o 

endereço atualizado da parte adversa, bem como comprove as diligências 

realizadas com o escopo de localização do requerido, sob pena de 

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

Cumpra-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000915-04.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE GONCALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE AZEVEDO FILHO OAB - MT0016239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR RIBEIRO DE ALMEIDA (INVENTARIADO)

GERALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA (INVENTARIADO)

VALDIVINO RIBEIRO DE OLIVEIRA (INVENTARIADO)

MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA DA SILVA (INVENTARIADO)

LUCIENE RIBEIRO DE OLIVEIRA GUILHERME (INVENTARIADO)

JORGE DE ALMEIDA OLIVEIRA (INVENTARIADO)

SIDNEI RIBEIRO DE OLIVEIRA (INVENTARIADO)

REGINALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA (INVENTARIADO)

K. A. D. A. (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000915-04.2018.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: INVENTÁRIO (39)/[Inventário e Partilha]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: VALDETE GONCALVES 

DE ALMEIDA Parte Ré: INVENTARIADO: MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA DA 

SILVA, GERALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA, VALDIVINO RIBEIRO DE 

OLIVEIRA, VALDECIR RIBEIRO DE ALMEIDA, KARINA ALVES DE ALMEIDA, 

SIDNEI RIBEIRO DE OLIVEIRA, REGINALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, JORGE 

DE ALMEIDA OLIVEIRA, LUCIENE RIBEIRO DE OLIVEIRA GUILHERME 

Vistos. 1) DEFIRO a abertura do inventário dos bens deixados por Antônio 

Ribeiro de Oliveira, o qual seguirá a forma de Arrolamento, na forma do 

artigo 664 c/c 659 e seguintes do NCPC. 2) Nomeio como inventariante a 

requerente Valdete Gonçalves de Almeida, independente de compromisso, 

que deverá apresentar as declarações nos 20 dias subsequentes, caso 

ainda não tenha apresentado. 3) Em atenção ao Provimento nº 56/2016, 
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determino que o inventariante apresente certidão de inexistência de 

testamento em relação ao de cujus. 4) Prestadas as primeiras 

declarações, CITEM-SE eventuais herdeiros. Sem prejuízo, INTIMEM-SE as 

Fazendas Públicas da União, do Estado de Mato Grosso e do Município de 

Alta Floresta-MT, bem como ABRA-SE vistas ao Ministério Público. 5) 

Após, vistas às partes, em Cartório, pelo prazo comum de 10 (dez) dias, 

para a manifestação acerca das primeiras declarações. 6) DEFIRO os 

benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da 

afirmação da parte requerente (pessoas físicas) de que não possui 

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Alta Floresta-MT, 

03 de maio de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000696-88.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO AFONSO ALVES FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DALBERTO DE FARIA OAB - SP49438 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000696-88.2018.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 15.064,32; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[CONTRATOS BANCÁRIOS, INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE 

CONTRATO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: PEDRO AFONSO 

ALVES FILHO Parte Ré: RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Trata-se de 

ação revisional contratual c/c de consignação em pagamento com pedido 

de tutela antecipatória proposta por Pedro Afonso Alves Filho em face de 

Banco Bradesco S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. Em 

consulta ao Sistema PJe, em busca pelo nome do requerente, foi 

verificado que há outro processo envolvendo as mesmas partes (tanto 

polo ativo quanto passivo), os mesmos pedidos e a mesma causar de 

pedir, que foi distribuído na 6ª Vara desta Comarca (autos n° 

1 0 0 1 3 9 2 - 9 5 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 0 7  -  P J e ) .  O s  a u t o s  n º 

1001392-95.2016.8.11.0007 (PJe) foram distribuídos em 19/12/2016, às 

14h46min46ss e a presente demanda foi distribuída na data de 

19/03/2018, às 10h10min52ss. Assim, nos termos do artigo 10 do NCPC, a 

fim de evitar decisão surpresa: 1) INTIME-SE o autor para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de 

direito. 2) Após decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para deliberação. 

Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 25 de abril de 2018. TIBÉRIO 

DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 121386 Nr: 246-70.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicera Conceição da Silva

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se o trânsito em julgado, após, retornem os autos para a análise 

dos pedidos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 96599 Nr: 5063-22.2011.811.0007

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Asseflora Assessoria, Planejamento e Consultoria 

Florestal Ltda, Industeca - Industria e Comercio de Madeiras LTDA, Banco 

do Brasil S/A, Brasil Telecom S/A, Refloresta Reflorestadora Ltda., PCA 

Fomento Mercantil Ltda, Banco Bradesco S. A., HSBC Bank Brasil S/A - 

Banco Múltiplo, Brasil Telecom Celular S.A, Banco Santander S/A (Brasil), 

Delta Produtos Automotivos Ltda, Centrais Eletricas Matogrossenses - 

CEMAT, Itaú Unibanco S/A, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Centro Norte de Mato Grosso- Sicredi Centro Norte MT, 

Jairo De Carli, Abdalla & Abdalla Ltda, Acionamento Okamura Ltda, Adriano 

Borges de Freitas, Alcides de Carli, A lplan Com. de Correias Ltda, 

Casagranda Derivados de Petróleo Ltda, Gerens Consultoria Ger. E Rep. 

Laminados Ltda, Greisson K. P. Ribeiro, Gross Industria e Comercio Ltda, 

Jesuete Celina de Jesus, JVP Factoring, Laura Cristina Ferreira da Silva, 

Lclaudio Representações de Mad.Ltda, Levton Comercial Ltda, Lorene 

Ferreira da Silva, Fabiane de Carli, Confederação da Agricultura e 

Pecuária do Brasil - CNA, Domicio de Carli, Rápido Transpaulo Ltda, 

EDGAR MARCOS PASUCH, Energisa Mato Grosso- Distribuidora de 

Energia S/A, OI S/A, Prefeitura Municipal de Alta Floresta-MT, Lucio 

Barbosa, Luna & Silva Ltda ME, Proindustria Suprimentos Industrial Ltda, 

Raimundo Vieira da Silva, Rosangela Tatsch e Silva, Sinowidia Ind. E 

Comercio de Ferramentas Ltda, Tectnotron Automação e Constrl.Ind. Ltda, 

Caterpillar Financial AS, Cimonari Representações de Madeira, Edmilson 

Batista do Nascimento, Enedina da Cruz Duarte, Gilvane de Carli Teixeira, 

Eudes de Carli, Federação das Industrias de Mato Grosso, Fernando 

Machado de Oliveira Neto, Franscisco Enoch Alves de Almeida, G3 

Factoring Fomento Mercantil Ltda, Maria Emilia Gaiva e Silva, Alan Borges e 

Silva, Lucas Garcia e Silva, Geowagner Souza Lima, Espolio de Zulmiro de 

Carli

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A/MT, Aline Barini Nespoli roveri - OAB:9.229/MT, Ana 

Maria Ferreira Leite - OAB:14081/MT, ANDREIA FELIX DA SILVA - 

OAB:13039, Anna Laís Pacheco Gabriel - OAB:MT/18702-O, Bruno 

Felipe Monteiro Coelho - OAB:14.559/MT, Cristiana Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:MT- 13.994-A, Diego de A. Vargas Nunes - 

OAB:10.220/MT, Eduardo Henrique Vieira Barros - OAB:MT/7.680, 

Eladio Miranda Lima - OAB:13.242-A, Euclides Ribeiro S. Junior - 

OAB:MT/ 5.222, Evandro César Alexandre dos Santos - 

OAB:13431-B/MT, Fernanda Pareja Oliveira - OAB:9020 MT, 

GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, Helen Godoy da Costa - 

OAB:10.008/MT, Luciana Joanucci Motti - OAB:MT 7832, Marcelo 

Bertoldo Barchet - OAB:5665/MT, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT, Mário Cardi Filho - OAB:3.584-A, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:3056/MT, Murillo Espinola de Oliveira Lima - 

OAB:3127-A/MT, Pablo José Melatti - OAB:, Renato Chagas Correa 

da Silva - OAB:8.184-A/MT, Rhamael Theodorus yohannes oliveira 

shilva gomes villar - OAB:N° 19.143/O, Sebastião Augusto Corrêa 

de Moraesr - OAB:10416 MT, Sebastião Porto Gomes Neto - OAB:N° 

18.524, Tallita Monteiro Balan - OAB:46.641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de encaminhar os mesmos ao Distribuidor/Contador 

para especificar os valores depositados aos credores habilitados, fls. 

2505/2.506, tendo em vista a grande quantidade de depósitos realizados, 

no prazo de 20(vinte dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 66129 Nr: 5621-62.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Costa Laskoski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Gildo da Silva

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Marcatto 

Cirino - OAB:7835/MT

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

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimação do advogado da parte autora, para no 
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prazo de 05 (cinco) dias, retirar a Certidão Solicitada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 91598 Nr: 393-38.2011.811.0007

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGPR

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT, Maria Thereza Rodrigues Netto 

Malacarne da Costa - OAB:230375/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

os presentes autos com a finalidade de intimação do(s) da(s) parte autora, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 152700 Nr: 2390-46.2017.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edileuza da Cruz Maçaneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Rural S.A (Em liquidação extra judicial)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton de Souza Arantes - 

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, V (segunda figura), do CPC.CONDENO a 

parte autora no pagamento de custas, mas a EXIGIBILIDADE ficará 

SUSPENSA pelo prazo do art. 98, § 3º, do CPC.Sem condenação em 

honorário. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as anotações 

e baixas de estilo.Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 132039 Nr: 6236-42.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claro S/A, Aotory da Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Município de Alta 

Floresta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro César Alexandre dos 

Santos - OAB:13431-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, INTIMEM-SE as 

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

ainda pretenda produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

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

pela inexistência e concordância, respectivamente.

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

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 113931 Nr: 2407-87.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Akira Barbosa Hirota

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tim Celular S/A

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

OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Sigarini Garcia - 

OAB:10.133 MT, Felipe Gazola Vieira Marques - OAB:16.846/A-MT, 

Fernando Augusto Vieira de Figueiredo - OAB:7627-A/MT, Ronaldo 

Celani Hipólito do Carmo - OAB:195.889, Rubens Gaspar Serra - 

OAB:119.859/SP

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Akira Barbosa Hirota 

em face de Tim Celular S/A, todos devidamente qualificados.

Às fls. 129, a parte executada voluntariamente depositou em juízo o débito 

ao qual foi condenada.

 Às fls. 130 o exequente discordou dos valores depositados, requerendo 

que, o executado fosse intimado para quitar com a diferença dos cálculos.

O executado às fls. 135 impugnou o cálculo de fls. 127.

O processo foi remetido ao contador judicial, que aportou novo cálculo 

(fls. 140).

Certidão de decurso de prazo para ambas as partes manifestarem-se 

quanto ao cálculo judicial (fls. 142).

Às fls. 144 o executado pugnou pela extinção do feito, uma vez que o 

depósito de fls. 129 foi suficiente para saldar a dívida.

Intimado a se manifestar, o exequente quedou-se inerte (certidão de fls. 

146).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

Primeiramente, HOMOLOGO o cálculo de fls. 140, para que produzam os 

jurídicos e legais efeitos.

Ademais, vejo que o feito alcançou o seu objetivo, consoante que as 

partes não impugnaram ao cálculo judicial, bem como a parte exequente 

não se opôs à extinção do feito.

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

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

 CONDENO a parte exequente no pagamento das custas e taxas 

processuais.

CONDENO, por fim, a parte exequente ao pagamento das despesas, 

custas e honorários advocatícios, ARBITRADOS esses em 10% (dez por 

cento) do valor da impugnação, nos termos do § 2º do art. 85 do 

CPC/2015.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, DESAPENSE o 

feito da ação principal e ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

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

que dispõe a CNGC/MT.

Proceda-se o levantamento da penhora/arresto, se houver, com as 

cautelas de praxe.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 67099 Nr: 6448-73.2009.811.0007

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Alves de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio José Pereira Neto - 

OAB:MT 11780, Marcia Maria da Silva - OAB:8922-A/MT, Ricardo 

Neves Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem julgamento de mérito, 

com fundamento no artigo 485, incisos II e III, do CPC.Custas pela parte 

autora (art. 90 do CPC/15), as quais já foram recolhidas e sem 

condenação em honorários advocatícios.Certificado o trânsito em julgado, 

procedam-se às baixas de estilo e após, arquivem-se os autos.Cumpra-se 

o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 114843 Nr: 3256-59.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Luiz Soares, Vilson Manoel Santana, 

Pedro Corti, Inês Marchiori Corti, Paulo Antonio Cardoso, Luiza Fagor 

Cardoso, Acir Batista, Gilberto Marchiori Corte, IVANETE BIAZOTO CORTI

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

OAB:13842-A/MT, Luiz Carlos Icety Antunes - OAB:18032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em tempo de regularizar o andamento processual, tendo em vista que a 
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extinção do feito, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC/15, só 

pode ser decretada quando a parte for intimada pessoalmente, 

DETERMINO que:

1) Nos termos do art. 1.206, § 4° da CNGC, INTIME-SE a parte exequente, 

pessoalmente, a dar prosseguimento ao feito em cinco (05) dias, sob pena 

de extinção (artigo 485, inciso III, §§ 1º e 2º, do CPC/15).

2) Estando desatualizados os endereços da parte exequente nos autos e, 

não havendo outra forma de consegui-lo, INTIME-SE através de edital, via 

DJE, com prazo de vinte (20) dias.

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

CERTIFIQUE-SE.

CUMPRA-SE o necessário.

2ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1001023-67.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. D. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. R. D. C. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCION FLORES DE OLIVEIRA OAB - TO4796 (ADVOGADO)

DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA OAB - MT18029/O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

E. R. D. C. (REPRESENTADO)

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Processo: 1001023-67.2017.8.11.0007 Nos termos da Legislação vigente 

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

fim de intimar o(a)s advogado(a)s das partes acerca da SENTENÇA 

proferida nos autos ID. 12565061. Alta Floresta, 7 de maio de 2018. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos termos do artigo 9º da lei 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000325-61.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. M. (REQUERENTE)

PRISCILLA YURI SIMOES MIYABARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Processo: 1000325-61.2017.8.11.0007 Nos termos da Legislação vigente 

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

fim de intimar o(a) advogado(a) da parte autora acerca da SENTENÇA 

proferida nos autos ID. 10788045. Alta Floresta, 7 de maio de 2018. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos termos do artigo 9º da lei 

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000086-23.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

T. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcela Reis Frizon OAB - MT20221/O (ADVOGADO)

MARISTELA REIS FRIZON OAB - MT0013535A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. C. M. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Processo: 1000086-23.2018.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

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

intimar o patrono da parte autora acerca do documento de id. 13067541, 

Correspondência devolvida pelo correio com a indicação: “Ausente”, para 

manifestação no prazo de 5 dias. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos termos do Artigo 9º da Lei 11.419/2006. Alta Floresta, 7 de 

maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000540-03.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTO & MELCHIOR LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JADERSON REFATTI DA SILVA (RÉU)

 

Processo: 1000540-03.2018.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

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

intimar o(a) advogado(a) da parte autora acerca da Certidão da Sra. 

Oficiala de Justiça de id. 13065768, para manifestação no prazo de cinco 

(05) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

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

Lei 11.419/2006. Alta Floresta, 7 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001382-51.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE BARTOLOMEU DA SILVEIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO)

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON MORAES BARTOLOMEU (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo: 1001382-51.2016.8.11.0007 Nos termos da legislação vigente e 

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

intimar o(a) advogado(a) da parte autora acerca pericia médica da autora 

que foi agendada para o dia 11/05/2018 às 14 horas, no Hospital Geral, 

situado na Rua H-1, Setor H, Alta Floresta-MT, devendo providenciar o 

comparecimento da parte requerente na mencionada data. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

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

Floresta, 7 de maio de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 115676 Nr: 3973-71.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcus Suel Francisco da Silva

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

do perito às fls. 76.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 111045 Nr: 6648-41.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102518/5/2018 Página 12 de 825



 PARTE AUTORA: Lindomar de Freitas

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

pericial.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1001405-94.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NANTES COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEMENTES MONIQUE LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

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

estes autos, com a finalidade de intimação da parte autora, na pessoa de 

seu patrono habilitado, para que, em 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca 

da certidão sob ID 11969089.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001737-27.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR ROBUSTE TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO LOPES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

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

estes autos, com a finalidade de intimação da parte autora, na pessoa de 

seu patrono habilitado, para que, em 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca 

da certidão sob ID 11485006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000479-16.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANA DA SILVA (EXECUTADO)

 

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

estes autos, com a finalidade de intimação da parte autora, na pessoa de 

seu patrono habilitado, para que, em 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca 

da certidão sob ID 12087380.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002208-43.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO DUTRA DE MORAIS (EXECUTADO)

MAURICIO DA SILVA (EXECUTADO)

 

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

estes autos, com a finalidade de intimação da parte autora, na pessoa de 

seu patrono habilitado, para que, em 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca 

da certidão sob ID 12092676.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002780-96.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELICIA JESUS OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002780-96.2017.8.11.0007 Vistos. 1) Analisando 

detidamente os autos, verifico não ser o caso de julgamento antecipado da 

lide. Assim, passo, desde logo, a sanear o feito, nos termos estabelecidos 

no art. 357, do CPC. No ponto, vê-se que se encontra pendente de análise 

a prejudicial de prescrição arguida pela parte ré sob o ID 12160108, o que 

passo a apreciar. Tal pleito não merece muitas digressões, na medida em 

que o requerimento do benefício ora pretendido, na via administrativa, 

deu-se em 26.08.2016 (ID 10258333), e o ajuizamento da demanda, em 

10.10.2017, interregno este, correspondente a pouco mais de 01 (um) 

ano, destoando por completo do período prescricional aplicável ao 

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

preliminar genérica, desprovida de qualquer especificidade quanto às 

parcelas que se pretende ver aplicada a matéria prescricional, 

sobremaneira que insustentável a arguição ora combatida. Sendo assim, 

REJEITO a prejudicial de mérito aventada pela parte ré. Inexistem outras 

preliminares ou questões processuais a serem decididas. 2) Entendo 

necessária, in casu, a produção de prova testemunhal para o fim de 

verificar a condição de segurado especial da autora. 3) Sem o prejuízo de 

outros, FIXO como principal ponto controvertido, o exercício de atividade 

laboral rural na forma exigida pela lei para obtenção do benefício. 4) 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de junho de 

2018, às 14:30 horas, ocasião em que serão ouvidas as partes e suas 

testemunhas, cujo rol deverá apresentado no prazo de 10 (dez) dias, a 

contar da intimação das partes desta decisão (art. 357, § 4º, do CPC). 

CONSIGNE-SE na intimação da autora a necessidade de seu 

comparecimento, a fim de prestar depoimento pessoal, consignando as 

penas do § 1º do artigo 385 do Código de Processo Civil, para o caso de 

não comparecimento. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, 

MT, 2 de maio de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001260-04.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

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

estes autos, com a finalidade de intimação da parte autora, na pessoa de 

seu patrono habilitado, para que, em 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca 

da certidão sob ID 12740062.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000110-51.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA KLOH (REQUERENTE)

CARINE KLOH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESIA KELLY LEANDRO SOUZA SOARES OAB - PR68908 (ADVOGADO)

ARISTOTELES RONDON GOMES PEREIRA JUNIOR OAB - PR76761 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO KLOH (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000110-51.2018.8.11.0007; Valor causa: 

0,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[Inventário e Partilha]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: CATIA KLOH, CARINE KLOH Parte 

Ré: REQUERIDO: JOSE FRANCISCO KLOH Vistos. Inicialmente, 

considerando que o termo de audiência de conciliação anexado no Id n 
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12741676 pelo CEJUSC, não pertence a estes autos, determino a sua 

exclusão. Todavia, previamente à exclusão, determino a entrega de cópia 

do termo ao Juízo da 2ª Vara desta Comarca, vez que pertence ao 

processo n. 1000235-19.2018.8.11.0007. Ademais, defiro o pedido sob o 

Id n. 12740463 e concedo o prazo de 15 (quinze) dia à parte autora para 

que dê integral cumprimento à decisão prolatada sob o Id n. 12547165. 

Alta Floresta, MT, 23 de abril de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza 

de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000363-39.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

F. M. G. (AUTOR)

I. R. D. S. J. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. V. (RÉU)

E. D. S. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO)

WANDERLEY BRICATTE BARROS OAB - MT19389/O (ADVOGADO)

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

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

CNGC/17, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimação da parte 

AUTORA e REQUERIDA, na pessoa dos seus Procuradores, para 

manifestação no prazo de 15(quinze) dias, acerca dos relatórios de 

estudo psicossocial e estudo social, consoante Ids 13074520 e 13067335.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001060-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. F. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001060-60.2018.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 954,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, Exoneração, Guarda]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: ELESSANDRO FERREIRA DA SILVA 

Parte Ré: RÉU: LUCIANA RODRIGUES FERNANDES Vistos. Inicialmente, 

HOMOLOGO a desistência quanto ao pedido de exoneração de alimentos. 

Outrossim, RECEBO a inicial em todos os seus termos quanto à 

modificação de guarda e visitas. DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, 

que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as 

hipóteses legais. O presente feito deverá tramitar sob SEGREDO DE 

JUSTIÇA, tendo em vista o disposto no inciso II, do art. 189 do NCPC. 

POSTERGO a análise do pleito de tutela provisória em relação à guarda 

para após a instalação do contraditório, caso não seja frutífera a tentativa 

de conciliação. Com efeito, apesar da parte autora manifestar o seu 

desinteresse na autocomposição, o art. 334, §4, I, do Novo Código de 

Processo Civil, destaca que, não será realizada a respectiva audiência de 

conciliação, se “ambas as partes manifestarem, expressamente seu 

desinteresse”. Outrossim, conforme dispõe o art. 334, §5º do Novo Código 

de Processo Civil o autor deverá indicar, na petição inicial, seu 

desinteresse na autocomposição e o réu deverá fazê-lo, por petição, 

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

audiência. Assim, nos termos do art. 334, do Novo Código de Processo 

Civil, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 24 de julho de 2018, às 

13:00 horas, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania - CEJUSC. CITE-SE o requerido, e INTIME-SE a requerente, a fim 

de que compareçam à audiência, acompanhados de seus advogados ou 

defensores públicos, obrigatoriamente. O mandado direcionado à parte 

Requerida deverá conter apenas os dados necessários à audiência e 

NÃO DEVERÁ acompanhar cópia da petição inicial, assegurado ao réu o 

direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo, nos termos em que 

determinado no §1º do art. 695, do CPC. Consigne-se em nos mandados 

destinados a Requerente e ao Requeridadestinados aos Requeridos e r da 

causa.es entos para com o Procedimento Comum que o não 

comparecimento injustificado será considerado como ATO ATENTATÓRIO 

À JUSTIÇA e será sancionado com MULTA de até 2% (dois por cento) do 

valor da causa. Restando infrutífera a conciliação, a peça contestatória 

deverá observar o prazo do art. 335 do NCPC, o qual independe de nova 

intimação. Ciência ao Ministério Público. Intime-se. Às providências. Alta 

Floresta, MT, 25 de abril de 2018 JANAINA REBUCCI DEZANETTI Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 69948 Nr: 2920-94.2010.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lurdes Maria Vargas

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Defiro o pedido de fl. 162 e concedo à requerente o prazo de 30 

(trinta) dias para o cumprimento da decisão de fls. 103/104, sob pena de 

extinção do feito. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 118871 Nr: 6618-69.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marizete Aparecida da Silva

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença, cujo regular 

andamento foi determinado à fl. 65.

Apresentada impugnação pela autarquia federal (INSS) às fls. 67/69 c/c 

planilha de fl. 70, onde apresentou como correto o valor total de R$ 

43.226,77 (quarenta e três mil, duzentos e vinte e seis reais com setenta e 

sete centavos). Isto porque houve a indicação do termo final dos valores 

pleiteados como sendo a data de 05/06/2017, quando deveria ser a data 

de 04/06/2017. Ainda, caso não haja concordância da parte exequente 

com o cálculo apresentado, requer a suspensão do feito, até o transito em 

julgado da decisão a ser proferida no RE n. 870.947/SE – RG, cuja 

repercussão geral foi reconhecida.

 Oportunizado à parte credora se manifestar sobre o pleito (fl. 71), esta o 

fez (fls. 72/73), pugnando pela manutenção da execução nos valores 

pleiteados.

É o que cumpria relatar. DECIDO.

Quanto aos critérios para a atualização do débito sob execução, tendo em 

vista que ainda não houve o transito em julgado da decisão proferida no 

RE n. 870.947/SE – RG, determino a SUSPENSÃO do feito, até que haja tal 

evento.

Após a comprovação do transito em julgado do RE n. 870.947/SE – RG por 

qualquer das partes, voltem-me conclusos para julgamento da presente 

impugnação.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 165317 Nr: 1672-15.2018.811.0007

 AÇÃO: Carta de ordem->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alta Floresta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aroldo Rodrigues

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

1 - Cumpra-se da forma deprecada, em conformidade com a fl. 03, 

servindo esta precatória como mandado, independentemente do 

recolhimento da diligência do oficial de justiça.

2 - Após, observadas as formalidades legais, devolva-se com as nossas 

homenagens.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 166323 Nr: 2182-28.2018.811.0007

 AÇÃO: Carta de ordem->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alta Floresta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Denise Beatriz Fabiano

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 - Cumpra-se da forma deprecada, em conformidade com a fl. 03, 

servindo esta precatória como mandado, independentemente do 

recolhimento da diligência do oficial de justiça.

2 - Após, observadas as formalidades legais, devolva-se com as nossas 

homenagens.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 166336 Nr: 2187-50.2018.811.0007

 AÇÃO: Carta de ordem->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alta Floresta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Eugênia Lozano de Pacio

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

Alta Floresta-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 - Cumpra-se da forma deprecada, em conformidade com a fl. 03, 

servindo esta precatória como mandado, independentemente do 

recolhimento da diligência do oficial de justiça.

2 - Após, observadas as formalidades legais, devolva-se com as nossas 

homenagens.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 102285 Nr: 3705-85.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariana Amaral de Lima

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

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

Silva - OAB:11206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença, cujo regular 

andamento foi determinado à fl. 136.

Apresentada impugnação pela autarquia federal (INSS) às fls. 139/143 c/c 

planilha de fl. 143v/145, onde apresentou como correto o valor total de R$ 

89.294,17 (oitenta e nove mil, duzentos e noventa e quatro reais com 

dezessete centavos). Isto porque, no julgamento dos Embargos de 

Declaração (fl. 113), foi determinada a exclusão do recebimento de 

benefício previdenciário durante o período em que a Autora/exequente 

exerceu atividade remunerada (01/08/2013 a 31/08/2014). Ainda, caso 

não haja concordância da parte exequente com o cálculo apresentado, 

requer a suspensão do feito, até o transito em julgado da decisão a ser 

proferida no RE n. 870.947/SE – RG, cuja repercussão geral foi 

reconhecida.

 Oportunizado à parte credora se manifestar sobre o pleito (fl. 146), esta o 

fez (fls. 147/151), pugnando pela manutenção da execução nos valores 

pleiteados.

É o que cumpria relatar. DECIDO.

Inicialmente consigno que, quanto à exclusão do período em que a 

Autora/exequente exerceu atividade remunerada (01/08/2013 a 

31/08/2014), para fins de integrar o quantum debeatur, já houve sua 

determinação por este Juízo, à fl. 113.

Portanto, tal questão não mais será objeto de análise.

No mais, quanto aos critérios para a atualização do débito sob execução, 

tendo em vista que ainda não houve o transito em julgado da decisão 

proferida no RE n. 870.947/SE – RG, determino a SUSPENSÃO do feito, até 

que haja tal evento.

Após a comprovação do transito em julgado do RE n. 870.947/SE – RG por 

qualquer das partes, voltem-me conclusos para julgamento da presente 

impugnação.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 97087 Nr: 5601-03.2011.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fátima das Dores de Oliveira

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Orlando Martens - 

OAB:5782-B/MT, Patrícia Martens - OAB:18.404/O- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de procedimento de cumprimento de acórdão, cujo regular 

andamento foi determinado à fl. 116/119.

Apresentada impugnação pela autarquia federal (INSS) às fls. 133/139 c/c 

planilha de fl. 139v/140, onde apresentou como correto o valor total de R$ 

60.337.18 (sessenta mil e trezentos e trinta e sete reais e dezoito 

centavos).

Não fora oportunizado à parte credora prazo para a manifestação sobre o 

pleito.

 É o que cumpria relatar. Fundamento e decido.

Inicialmente, consigno que a presente manifestação se deu de forma 

escorreita, sob a forma de impugnação nos próprios autos executivos, 

nos termos do artigo 535 e seguintes do Código de Processo Civil.

Pois bem.

1 - Defiro o pedido de fl. 132, a fim de que seja oficiada a autarquia 

Federal requerida (INSS), para o restabelecimento do Benefício de Auxílio 

Doença em favor de Fátima das Dores de Oliveira.

 2- Intime-se o requerente, na pessoa de seu procurador, a fim de que, 

nos moldes do § 1°, do art. 437 do CPC manifeste-se nos presentes autos, 

requerendo o que entender por direito acerca da impugnação de fls. 

133/140, no prazo de 15 (dez) dias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 102173 Nr: 3661-66.2012.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sueli Botelho de Souza, MEBD, AD, Ana Lúcia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norberto Didoni - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Paro Lopes - 

OAB:12083/MT, JULIANO DOS SANTOS CEZAR - OAB:14428, Juliano 

Dos Santos Cezar - OAB:14428-B/MT, Michelle Azevedo Filho Cezar 

- OAB:16.239-O, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se pessoalmente a parte autora Anelise Didoni para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, regularize sua representação processual, vez que 

adquiriu a maioridade civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 116236 Nr: 4475-10.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tony Comercio de Tabacos Ltda, Antonio 

Furini, Romildo Nunes da Silva, João Beserra Ferreira
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UEBER R DE CARVALHO - 

OAB:MT 4.754, VINICIUS MANOEL - OAB:MT 19.532/B

 Vistos.

INTIME-SE o embargado nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC para, 

querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos 

opostos.

Após, CONCLUSOS para apreciação.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 61495 Nr: 1150-03.2009.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEMAT- Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indeco Integração Desenvolvimento e 

Colonização Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Guidoni Filho - 

OAB:146997, Barbara Bertazo - OAB:310.995 OAB/SP, Izaias Ferreira 

de Paula - OAB:71291, LAILA F V MALINE SARMADI - OAB:360306, 

Mariana Aravechia Palmista - OAB:299.951/SP, Marina Tomaselli 

Ribeiro - OAB:347.208 OAB/SP, Murillo Espinola de Oliveira Lima - 

OAB:3127-A/MT, Ozana Baptista Gusmão - OAB:MT/4062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Renato Mazzo Reis - 

OAB:MT/9.761-A

 Vistos.

Proceda a Secretaria de Vara o cadastramento do advogado Dr Adriano 

Herrera Bertone Gussi, advogado da parte executada, junto ao sistema 

Apolo e a capa dos autos.

 Com o cadastramento do advogado, intime-o da decisão de fl.394 c/c 

docs. de fls.395/396.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 166343 Nr: 2191-87.2018.811.0007

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Lacerda Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Pereira Araujo, Mário Luiz Giacomelli, 

Claudete Fatima Martini Giacomelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Junior - OAB:MT 

11.111-B, Gabriel de Almeida Navarro - OAB:3058/MT, Lourdes 

Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A, Lucilei Volpe - OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 - Cumpra-se da forma deprecada, em conformidade com a fl. 03, 

servindo esta precatória como mandado, independentemente do 

recolhimento da diligência do oficial de justiça.

2 - Após, observadas as formalidades legais, devolva-se com as nossas 

homenagens.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 22802 Nr: 753-51.2003.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - 

FNDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloi Luiz de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Cesar Santos - OAB:

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

OAB:5091-B, Gonçalo Adão de Arruda Santos - OAB:16472 MT, Hélio 

Udson Oliveira Ramos - OAB:6699 MT

 Vistos.

Trata-se de Impugnação à penhora realizada via sistema BACENJUD, 

posto que o valor bloqueado, depositado em conta poupança junto ao 

Banco Sicredi Norte MT (agencia 0100, conta poupança 1.0818.01500-8) é 

impenhorável com fulcro no art. 833, X, do CPC/15.

Oportunizada a manifestação à exequente (fl. 153), esta o fez (fl. 155), 

requerendo seja determinado ao executado que apresente o extrato 

bancário dos últimos 06 (seis), eis que, caso seja utilizada como conta 

corrente, incabível é a exceção de impenhorabilidade arguida.

Dessa forma, DEFIRO o pedido de fl. 155 e determino ao executado que 

apresente o extrato da aludida conta bancária, referente aos 06 (seis) 

anteriores ao bloqueio, ora impugnado.

Após, conclusos para decisão.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 133215 Nr: 6868-68.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Henrique Soares de Oliveira

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

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Barella - 

OAB:20.342/MT, Lucas Barella - OAB:19.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736-O/MT

 Vistos.

EXPEÇA-SE novo mandado, nos termos em que determinado à fl. 165.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 131142 Nr: 5784-32.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amazônia Comércio de Equipamentos Contra 

Incêndio Ltda - ME, Viviane Fonseca, Adilson Pereira da Silva

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

OAB:13311/MT, Elaine Alves Marçal - OAB:19.483/MT, Flaviany 

Ribeiro Garcia Almeida - OAB:12.889/MT, Hugo Roger de Souza 

Almeida - OAB:16285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI em 

face de AMAZÔNIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO 

LTDA, ADILSON PEREIRA DA SILVA E VIVIANE FONSECA, todos 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes apresentaram acordo entre elas 

entabulado (fls. 70/79).

É o relatório.

HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

celebrado entre as partes, fls. 70/79 e SUSPENDO o presente feito até o 

decurso do prazo para o integral cumprimento do acordo.

Após o decurso do prazo acordado, INTIME-SE o exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informar aos autos se houve o integral 

cumprimento do acordo, sob pena de se interpretar o silêncio como 

resposta positiva.

Outrosssim, realize a Secretaria de Vara o cadastramento do causídico da 

parte executada, intimando-o da presente decisão.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 151115 Nr: 7157-64.2016.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amazônia Comércio de Equipamentos Contra Incêndio 

Ltda - ME, Adilson Pereira da Silva, Viviane Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Cezar da Silva - 

OAB:16249/O

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

OAB:13311/MT

 Vistos.

Trata-se de embargos à execução proposto em face de AMAZÔNIA 
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COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA, ADILSON 

PEREIRA DA SILVA E VIVIANE FONSECA, todos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes apresentaram acordo entre elas 

entabulado (fls. 181/187).

É o relatório.

HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

celebrado entre as partes, fls. 181/187 e SUSPENDO o presente feito até o 

decurso do prazo para o integral cumprimento do acordo.

Após o decurso do prazo acordado, INTIME-SE o exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informar aos autos se houve o integral 

cumprimento do acordo, sob pena de se interpretar o silêncio como 

resposta positiva.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 28 Nr: 148-47.1999.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aristides Nunes da Rosa, Maria Iolita Pereira Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Moacir Favorito, Maria José 

Favorito, Jair Carlos Favorito, Claudio Favorito, Ozelia Gomes Favorito

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT, Jaqueline da Silva Albino - 

OAB:5988, Rosires da Silva Albino - OAB:3298-A

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

OAB:5091-B

 Vistos.

1) DEFIRO o pedido de cumprimento de sentença de fls. 283/286. 

RETIFIQUE-SE a autuação e distribuição para cumprimento de sentença, 

alterando o polo da demanda, parar figurar como exequente ELISABETE 

APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA e executado, MARIA JOSE 

FAVORITO E OUTROS, bem como seja certificado a existência de custas 

pendentes.

 2) INTIME-SE a parte executada, através de seu(sua) patrono(a) 

constituído(a) nos autos, ou, se não tiver patrono constituído, 

pessoalmente para, no prazo de 15 dias, quitar o débito apontado, 

consignando que em caso de pagamento espontâneo no prazo assinalado 

não incidirá honorários em cumprimento de sentença e nem a multa de 

10% estipulada no artigo 523, §1º do CPC. No caso de pagamento parcial 

no prazo previsto, incidirá sobre o restante a multa e os honorários 

previstos no artigo 523, §1º.

 3) Não pago o débito no prazo de 15 dias, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação, no que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo, incluindo os honorários arbitrados no cumprimento de 

sentença e a multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

montante da condenação, em razão do disposto no artigo 523 do Código 

de Processo Civil.

4) Consigne-se que, transcorrido o prazo constante do item “2” sem o 

pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, se o 

quiser, ofereça impugnação, a qual deverá limitar-se à matéria enumerada 

no artigo 525 do Código de Processo Civil.

5) Não havendo penhora ou não localizada a parte devedora, INTIME-SE a 

parte credora para que adote as providências cabíveis.

6) Não oferecida impugnação, manifeste-se a parte credora, no prazo de 

15 (quinze) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados.

 Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 100527 Nr: 2081-98.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Teodoro Pinto Filho

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença aforado por JOÃO TEODORO PINTO 

FILHO contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS 

para a consecução de créditos de natureza previdenciária.

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

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

Sendo assim, nos termos do art. 535 do CPC/15, INTIME-SE por remessa 

dos autos, o representante da autarquia para, no prazo de 30 (trinta) dias 

impugnar a execução.

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

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

(in)tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença.

Não apresentada a impugnação tempestivamente, OFICIE-SE ao presidente 

do E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região para que seja expedido o 

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

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 63715 Nr: 2892-63.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mariene Rezende de Oliveira

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

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

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença aforado por MARIENE REZENDE DE 

OLIVEIRA contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS 

para a consecução de créditos de natureza previdenciária.

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

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

Sendo assim, nos termos do art. 535 do CPC/15, INTIME-SE por remessa 

dos autos, o representante da autarquia para, no prazo de 30 (trinta) dias 

impugnar a execução.

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

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

(in)tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença.

Não apresentada a impugnação tempestivamente, OFICIE-SE ao presidente 

do E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região para que seja expedido o 

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

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 140119 Nr: 3014-32.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suely Rosa de Jesus

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

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

OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de Sentença aforado por SUELY ROSA DE 

JESUS contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS 

para a consecução de créditos de natureza previdenciária.

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

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

Sendo assim, nos termos do art. 535 do CPC/15, INTIME-SE por remessa 

dos autos, o representante da autarquia para, no prazo de 30 (trinta) dias 

impugnar a execução.

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

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

(in)tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença.

Não apresentada a impugnação tempestivamente, OFICIE-SE ao presidente 

do E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região para que seja expedido o 

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

Intime-se.
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 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 46219 Nr: 5738-58.2006.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fredolino Francisco Reckziegel

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de acórdão proferido pelo E. Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região aforada por FREDOLINO FRANCISCO RECKZIEGEL 

contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS para a 

consecução de créditos de natureza previdenciária.

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

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

Sendo assim, nos termos do art. 535 do CPC/15, INTIME-SE por remessa 

dos autos, o representante da autarquia para, no prazo de 30 (trinta) dias 

impugnar a execução.

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

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

(in)tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença.

Não apresentada a impugnação tempestivamente, OFICIE-SE ao presidente 

do E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região para que seja expedido o 

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

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 1870 Nr: 23-84.1996.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFdS, SALeS

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

OAB:4729-A/MT

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

OAB:5126-A/MT

 Vistos.

Recebo o Recurso de Apelação.

Considerando que o apelado apresentou as contrarrazões recursais, 

conforme fls. 198/203, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cumprindo-se o §3º, do art. 1.010, com 

as homenagens deste Juízo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105405 Nr: 631-86.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

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

Loti

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

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

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

OAB:14.258-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 012/2017, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar os(a) patronos(a) das 

partes para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas 

processuais no importe de R$ 2126,02 (dois mil cento e vinte seis reais 

com dois centavos), na proporção de 50% para a parte autora e 50% para 

a parte requerida.

Sendo R$ 1063,01 (um mil sessenta e três reais com um centavo). Para a 

parte autora E R$ 1063,01 (um mil setenta e três reais com um centavo) 

para a parte requerida, nos termos da r. sentença de folha 336-337.

 Este valor deverá ser recolhido de forma separada.

Para a parte autora: R$ 531,51 (quinhentos e trinta e um reais com 

cinquenta e um centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 

531,51 (quinhentos e trinta e um reais com cinquenta e um centavos) para 

guia de taxa Judiciária.

Para a parte requerida: R$ 531,51 (quinhentos e trinta e um reais com 

cinquenta e um centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 

531,51 (quinhentos e trinta e um reais com cinquenta e um centavos) para 

guia de taxa Judiciária.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

custas e taxas finais ou remanescentes, preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF/CNPJ do pagante, clicar no item custas 

e preencher o valor das custas. Clicar no item Taxa Judiciária preencher o 

valor da taxa. Mandar gerar a guia, o sistema vai geral um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no 

protocolo geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento.

 Sob pena de o referido débito ser remetido ao Departamento de Controle 

de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de encaminhamento do nome do 

devedor a protesto/Divida Ativa (Provimento 88/2014-CGJ) e anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001019-93.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ZULENA LADEIA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO USUCAPIÃO DE IMÓVEL URBANO 

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS GRATUITO Dados do Processo: Processo: 

1001019-93.2018.8.11.0007; Valor causa: R$ 5.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]; AUTOR: ZULENA LADEIA 

SILVA RÉU: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA COOPERATIVA 

CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, 

incertos, desconhecidos e eventuais interessados, na forma do art. 259, I, 

do CPC, dos termos da presente ação de usucapião do imóvel adiante 

descrito e caracterizado, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

peça vestibular. Resumo da Inicial: Aduzem os autores que são legítimos 

possuidores do imóvel urbano denominado Lote 13, Quadra R-27, situado 

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

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

devida regularização desde o ano de 1989, apenas por meio de contratos 

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

desde 1993, de forma ininterrupta e sem oposição, estabelecendo sua 

moradia habitual, e requer a declaração de domínio sobre o imóvel, com a 

devida modificação no Cartório de Registro de Imóveis. DESCRIÇÃO DO 

IMÓVEL USUCAPIENDO: Lote 13, Quadra R-27 , situado no Embrião Urbano 

de Carlinda/MT. Despacho/Decisão: "Vistos. 1) DEFIRO o benefício da 

Justiça Gratuita, que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso 

verificadas as hipóteses legais. 2) Tendo em vista a possibilidade de 

existência de direito indisponível para o caso em tela (terras públicas), 

DEIXO de designar, por hora, a audiência de conciliação ou mediação 

prevista no art. 334, do Novo Código de Processo Civil. 3) CITE-SE o réu, 

devendo constar que o prazo para responder aos termos da presente 

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

presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos 

termos previstos no art. 344, do CPC. 4) CITEM-SE pessoalmente os 

confinantes do imóvel usucapiendo (art. 246, § 3º, do CPC), que deverão 

ser arrolados pelo autor, no prazo de 10 dias, caso não tenham sido 

indicados e, por edital, com prazo de 30 dias, os eventuais interessados, 

nos termos do artigo 259, I, do CPC, para contestarem no prazo legal. 5) 

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

CPC), INTIMEM-SE para manifestarem interesse na causa, os 
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representantes da União, Estado e Município. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 09 de abril de 2018 JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito" Alta Floresta/MT, 7 de maio de 2018. 

CAROLINE EVELYN DAN LOPES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DA 3ª 

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

35123600

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001111-71.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS CRUZ CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001111-71.2018.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

pedido de liminar de busca e apreensão formulado por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A contra DOMINGOS CRUZ CARVALHO, 

com base no Decreto-Lei 911/69. O contrato de financiamento com 

alienação fiduciária está regularmente formalizado entre as partes e 

comprovada a mora através do protesto anexado ao Id n. 12726780. 

Assim: DEFIRO, liminarmente, a busca e apreensão do veículo: Marca: 

FIAT, Modelo: PALIO WK ADVEN DUAL, Ano Fabricação: 2011, Cor: 

PRATA, Chassi: 9BD373165C5005376, Placa: OAS2255, descrito na 

inicial, expedindo-se o competente mandado, devendo o bem ser 

depositado em mãos da parte requerente ou de quem esta indicar, que 

será responsável pelo mesmo na qualidade de depositário fiel, mediante 

auto circunstanciado especificando o estado do bem. 2) Após executada 

a liminar, o devedor terá o prazo de 05 (cinco) dias para pagar a dívida 

pendente que, segundo os valores atualizados, apresentados pelo credor 

é de R$ 17.118,42 sendo que neste prazo o bem deverá permanecer 

nesta Comarca. 3) Cumprida a liminar, CITE-SE a parte requerida para, 

querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, ou requerer 

a purgação da mora, esta, no prazo apontado no item “2”. 4) Para efeito de 

pronto pagamento da dívida, FIXO os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor da dívida apontada. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alta Floresta, MT, 07 de maio de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000093-15.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

I. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KERY CARLA CRUZ SOMERA OAB - 283.566.418-10 (REPRESENTANTE)

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT0015363A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000093-15.2018.8.11.0007; Valor 

causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ATRASO DE 

VÔO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ISABELA CRUZ 

SOMERA REPRESENTANTE: KERY CARLA CRUZ SOMERA Parte Ré: 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo entabulado entre as 

partes sob o Id n. 13051218, vez que as partes se compuseram 

amigavelmente visando por fim ao litígio. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. Homologo a 

desistência do prazo recursal. Condeno o executado ao pagamento de 

eventuais custas processuais pendentes. Inexiste pactuação expressa 

sobre os honorários advocatícios, cada parte arcará com os honorários 

de seus procuradores. P.R.I. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta, MT, 07 de maio de 2018 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010120-06.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE SILVA BARROS BALSANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILTON MACHADO OAB - MT0017588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M A TONI PRODUCOES - ME (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Procedo a intimação do Requerente, na pessoa de seu 

advogado, do inteiro teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça no ID nº 

13046917, bem como para que indique o endereço atualizado da parte 

requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, para posterior citação/intimação. 

Alta Floresta, 5 de maio de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000700-96.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO OTONIO DO CARMO JUNIOR (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Certifico que procedo a intimação da parte autora, na 

pessoa de seu advogado, do inteiro teor da certidão do Sr. Oficial de 

Justiça no ID nº 13045939, para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito. 

Alta Floresta, 5 de maio de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002937-69.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA RUDINELI GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002937-69.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARCIA RUDINELI GOMES DA 

SILVA REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos. Ausente o relatório em razão do 

permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado 

da lide com base no art. 355, I, do vigente Código de Processo Civil. I – 

Mérito No mérito afirma a autora ter tido seu nome incluído indevidamente 

no cadastro de inadimplentes pela reclamada por dívida no valor de R$ 

147,09 (cento e quarenta e sete reais e nove centavos), débito este que 

afirma desconhecer. A Reclamada apresentou defesa alegando ter agido 

em exercício regular do direito de credora, no entanto, a ré trouxe aos 

autos apenas imagens de suas telas sistêmicas, que por serem 

produzidas unilateralmente não podem ser aceitas como meio de prova, 

motivo pelo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Em 

se tratando de relação tipicamente consumerista, e havendo manifesta 

hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a inversão do 

ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. Verifica-se que a ré não trouxe aos 

autos qualquer prova que refutasse as alegações e provas trazidas pela 

reclamante. Portanto, o nome da parte autora foi indevidamente lançado 

em cadastro restritivo de crédito em razão de dívida inexistente, uma vez 

que não há qualquer contratação existente entre as partes. Em outras 
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palavras, a jurisprudência se consolidou no sentido de que a 

responsabilidade do fornecedor não é afastada na hipótese de ter inserido 

o nome do consumidor em órgão ou entidade de proteção ao crédito, 

mesmo que em decorrência de fato de terceiro que fraudulentamente 

conseguiu obter documentos pessoais da vítima. Na espécie, o dano moral 

prescinde de comprovação, sendo suficiente a inscrição (ou manutenção) 

indevida do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito 

(dano moral in re ipsa). O valor da indenização por dano moral deve ser 

fixado proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos 

autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos 

critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 

7.000,00 (sete mil reais). II – Dispositivo Ante o exposto, rejeito a preliminar 

arguida, e no mérito JULGO PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, 

nos termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil para: a) 

DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 147,09 (cento e 

quarenta e sete reais e nove centavos) objeto da presente demanda; b) 

CONDENAR a ré a pagar à autora a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente (INPC) a partir 

do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 

1% a.m., a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do MM. Juiz 

de Direito. Carla Maria Costa Botelho Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida 

pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de fevereiro de 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-93.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA ADAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que o Recurso apresentado no ID nº 

12148058/12148079, foi interposto tempestivamente. Certifico, ainda, que 

a parte autora requer os benefícios da Justiça Gratuita. Certifico que 

procedo a intimação da parte RECORRIDA/REQUERIDA do inteiro teor do 

recurso – ID - 12148058/12148079, para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. Alta Floresta, 5 de maio de 2018 

Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000857-35.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEONILDA RUIZ BRAGA HONORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOBELLI COMERCIO DE CALCADOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOYCE BRAGA OAB - MT0019496A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000857-35.2017.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA CLEONILDA RUIZ 

BRAGA HONORIO REQUERIDO: TOBELLI COMERCIO DE CALCADOS LTDA 

Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração interposto por MS MODA EM 

COURO, alegando omissão na sentença de ID nº. 11494892, porquanto 

apesar de extinguir a ação sem resolução do mérito, não revogou a liminar 

concedida. É o necessário. DECIDO. Assiste razão a parte embargante. 

Efetivamente, a sentença objurgada foi omissa, uma vez que, embora 

tenha extinto o feito sem resolução do mérito, em face da ausência da 

parte autora em audiência, não fez referência à liminar que havia sido 

deferida (ID nº. 5820657). Inobstante a obviedade da ineficácia prática do 

decisório outrora concedido, em decorrência da pendência de análise da 

pretensão autoral haja vista o deslinde do feito no caso em exame, a 

revogação expressa da liminar afasta eventual dúvida entre as partes 

sobre sua exigibilidade ou não. Nessa toada, são os julgados que 

colaciono: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA E 

SANADA. AÇÃO JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM 

FACE DA INCOMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR 

DEFERIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. (Embargos de 

Declaração Nº 71007241011, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 22/02/2018). 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA E SANADA. 

RECURSO INOMINADO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS 

PEDIDOS FORMULADOS. NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR 

DEFERIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃOACOLHIDOS.(Embargos de 

Declaração Nº 71007387079, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 30/01/2018) Ante o 

exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de ID nº. 12156763 

e revogo expressamente a liminar concedida, com fundamento no artigo 

48 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de abril de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010269-70.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MARIANA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO RD LTDA - ME (EXECUTADO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0005475A 

(ADVOGADO)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a INTIMAÇÃO do credor para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar novo cálculo atualizado do débito exequendo, 

incluindo o valor da multa, que incidirá apenas sobre as parcelas já 

vencidas, caso se tratar a espécie de obrigação de prestação continuada, 

bem como requerer o que entender de direito. AF/MT., 05/05/2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010238-55.2011.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO PEREIRA GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMARA CORINTA HAMMOUD COSTA OAB - MT0006816A 

(ADVOGADO)

HIGOR HUYNTER CARINHENA OAB - MT0008061A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

CEMAZ INDUSTRIA ELETRONICA DA AMAZONIA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Certifico que procedo a intimação da parte autora, do 

inteiro teor do ID – 11711051/12862553, para manifestar-se, no prazo de 

05 (cinco) dias. Alta Floresta, 5 de maio de 2018 Maria Izabel dos Anjos 

Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000639-07.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo a intimação do requerido do inteiro teor 

da sentença - ID – 11914702, bem como do Recurso apresentado no ID nº 

12274709/12274721, foi interposto tempestivamente. Certifico, ainda, que 

a parte autora requer os benefícios da Justiça Gratuita. Certifico que 

procedo a intimação da parte RECORRIDA/REQUERIDA do inteiro teor do 

recurso – ID - 12274709/12274721, para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. Alta Floresta, 5 de maio de 2018 

Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-67.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAI FRAN OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo a intimação do requerido do inteiro teor 

da sentença - ID – 11022728, bem como do Recurso apresentado no ID nº 

12274896/12274900, foi interposto tempestivamente. Certifico, ainda, que 

a parte autora requer os benefícios da Justiça Gratuita. Certifico que 

procedo a intimação da parte RECORRIDA/REQUERIDA do inteiro teor do 

recurso – ID - 12274896/12274900, para, querendo, apresentar 

contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. Alta Floresta, 5 de maio de 2018 

Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003565-58.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GRANADO & COUTO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE VELOSO DA SILVA 01031164197 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIONIR ADRIANO CONTREIRA OAB - MT0022337A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003565-58.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: GRANADO & COUTO LTDA - ME 

EXECUTADO: CRISTIANE VELOSO DA SILVA 01031164197 Vistos. 

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

Não havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

antecipado da lide, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, 

inciso I do vigente Código de Processo Civil. I – Preliminar - Incompetência 

em razão da matéria por necessidade de perícia Rejeito a preliminar 

arguida, na medida em que a perícia é desnecessária no caso em tela e de 

cunho protelatório. De qualquer forma, compulsando atentamente o 

processo, percebe-se que a causa não é complexa, envolve 

exclusivamente a análise de direito e independe de perícia já que as 

assinaturas são idênticas no documento anexado no ID n.º 11244357, 

assim como no oposto na procuração ID n.º 12305313. II – Mérito No mérito 

verifica-se que a autora, pessoa jurídica, reclama de descumprimento 

contratual em decorrência de publicação indevida e utilização indevida de 

fotos de serviços prestados pela requerida enquanto trabalhava 

subordinada à empresa autora. A parte autora instruiu a petição inicial com 

vasta prova documental comprovando que a requerida era colaboradora 

da requerente exercendo trabalho remunerado como auxiliar de limpeza, e 

comprovando, ainda, que as partes firmaram termo de sigilo de 

informações no qual ficou estabelecida obrigação da parte requerida em 

não utilizar informações confidenciais a que tiver acesso para gerar 

benefício próprio. Por outro lado, a requerida alega ser a demanda uma 

forma de vingança da requerente em decorrência de litígio trabalhista e 

que não se recorda da assinatura do termo de sigiloso. Observa-se que a 

autora anexou provas do alegado e demonstrou a existência de termo 

sigiloso (ID n.º 11244357), assim como comprova a utilização das fotos em 

serviços realizados quando era trabalhadora da empresa Dona Resolve, 

aqui autora (ID n.º 1124435, 11244305), desincumbindo-se esta do seu 

ônus processual, art. 373, inciso I do NCPC. Restou comprovado o 

descumprimento e a deslealdade contratual por parte da ex-colaboradora 

da autora, ora requerida. Fato este que não gerou somente um mero 

descumprimento contratual, ocasionou também dano a honra objetiva da 

empresa, devido ao uso de imagens para publicidade e propaganda sem 

autorização e inclusive sem permissão da proprietária da casa objeto da 

limpeza, Sra. Emilia e Yuki Kinfuku. Segundo a Súmula n.º 227 do Superior 

Tribunal de Justiça: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. O dano à 

honra objetiva da empresa restou comprovado diante das fotos 

colacionadas nas redes sociais (ID n.º 11244300, 11244332, 11244336, 

11244340) assim como a utilização dos trabalhos efetivados pela empresa 

autora para publicação e impressão de cartão de visita da empresa ré, 

como se o trabalho realizada fosse de sua autoria (ID n.º 11244297). A 

parte requerida ludibriou a autora, assim como faz publicação de imagens 

sem a devida autorização, configurando certamente a propaganda 

enganosa e concorrência desleal. Também fora colacionado na inicial 

declaração da colaboradora Sr. Beatriz de Souza Alves, que afirmou ter 

participado da limpeza na casa da Sra. Emilia Kinfuku, e as fotos 

colacionadas pela ré em sua rede social, bem como no cartão de visitas, 

são de serviços da empresa autora. Ademais, também houve juntada de 

declaração (ID n.º 11244357) da Sra. Emilia e Yuki Kinfuku, autorizando 

somente a empresa autora (Dona Resolve) a fazer uso das imagens 

colhidas em sua residência. O uso indevido de imagens pode causa danos 

irreparáveis à empresa autora, que poderá inclusive perder seus clientes 

devido a ausência de credibilidade pelos fatos ocorridos. Atente-se para o 

magistério de Sérgio Cavalieri Filho: "Induvidoso, portanto, que a pessoa 

jurídica, embora não seja passível de sofrer dano moral em sentido estrito 

- ofensa à dignidade, por ser esta exclusiva da pessoa humana -, pode 

sofrer dano moral em sentido amplo - violação de algum direito da 

personalidade -, porque é titular de honra objetiva, fazendo jus a 

indenização sempre que seu bom nome, credibilidade ou imagem forem 

atingidos por algum ato lícito. Modernamente fala-se em honra profissional 

como uma variante da honra objetiva, entendida como valor social da 

pessoa perante o meio onde exerce sua atividade."(Programa de 

Responsabilidade Civil, p. 120, 6ª Ed., Malheiros). Nesse sentido: A 

PESSOA JURÍDICA PODE SOFRER DANO MORAL E DEVERÁ SER 

INDENIZADA QUANDO CONFIGURADA OFENSA À SUA HONRA 

OBJETIVA. A Embratel foi condenada a pagar indenização por danos 

morais à empresa de cargas e encomendas por falha na prestação do 

serviço de instalação e funcionamento de sistema de chamadas 0800, o 

qual permitiria que a contratante recebesse ligações de clientes de 

qualquer terminal telefônico. Em sede de apelação, os Desembargadores 

ratificaram a sentença e reconheceram que a falha na prestação do 

serviço não configurou mero inadimplemento contratual, pois provocou 

desgaste na imagem da contratante junto ao público, abalando o seu 

conceito no mercado. Os Magistrados explicaram que segundo a doutrina, 

embora a pessoa jurídica não possa sofrer dano moral em sentido estrito 

(ofensa à dignidade, por ser esta exclusiva da pessoa humana), pode 

sofrer dano moral em sentido amplo, pela violação de algum direito da 

personalidade, já que é titular de honra objetiva, fazendo jus à indenização 

sempre que o seu bom nome, credibilidade ou imagem forem atingidos por 

ato ilícito. (Acórdão n. 893541, 20100111117229APC, Relator: FERNANDO 

HABIBE, Revisor: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4ª Turma Cível, Data de 

Julgamento: 09/09/2015, Publicado no DJE: 30/09/2015. Pág.: 156). 

Ressalta-se que o valor da compensação do dano moral é pautado pela 

prudente discricionariedade judicial, informada pela proporcionalidade e 

razoabilidade, em cujos contornos desenvolvem-se inevitável subjetivismo, 

inconfundível com arbitrariedade. Além desses princípios, a condenação 

em casos tais tem finalidade punitiva e pedagógica, cumprindo 

observar-se, ainda, a capacidade financeira do ofensor, sem perder de 

vista que a condenação não pode ensejar o enriquecimento indevido. O 

valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente ao 

grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte 

econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela 

doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 

experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 4.000,00 

(quatro mil reais). III - Dispositivo Ante o exposto, rejeito a preliminar, 

confirmo a tutela provisória de urgência (ID n.º 11294332) e JULGO 
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PROCEDENTE, em parte, a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do 

vigente CPC, para CONDENAR a ré pagar à parte autora a importância de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais corrigidos 

monetariamente (INPC) a partir do arbitramento e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês, a partir da citação. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o 

presente processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 25 de abril de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001156-46.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA GOMES DE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do patrono(a) da parte autora para, no 

prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas processuais, 

conforme cálculo, ID nº 12659978, sob pena do referido débito ser 

remetido ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para 

fins de protesto ou inscrição na dívida ativa na Procuradoria-Geral do 

Estado de Mato Grosso em desfavor da parte autora (Provimento 

40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010943-77.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA MACEDO DE MIRANDA (REQUERENTE)

JORIAS DE MIRANDA LUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOS SANTOS CEZAR OAB - MT0014428A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010943-77.2016.8.11.0007 REQUERENTE: JORIAS DE MIRANDA LUIZ, 

MADALENA MACEDO DE MIRANDA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

Vistos. Considerando o documento constante do ID n° 12592268, 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos 

autos indicando conta, de titularidade dos autores ou do patrono Juliano 

dos Santos Cezar, para transferência do valor depositado em juízo. Após, 

voltem conclusos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 2 de maio de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000149-48.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GIVANILDO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO)

RAFAEL LEITE BARBOSA OAB - MT0017817A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000149-48.2018.8.11.0007 REQUERENTE: GIVANILDO MARQUES DA 

SILVA REQUERIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vistos. Ausente o 

relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não 

havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, 

inciso I do vigente Código de Processo Civil. Compete à Justiça Federal o 

julgamento das demandas em que for parte a União, entidade autárquica 

ou empresa pública federal, na condição de autoras, rés, assistentes ou 

oponentes, ex vi do art. 109, I da Constituição Federal. Figurando empresa 

pública federal no polo passivo da presente ação, é da Justiça Federal a 

competência para conhecer e julgar a lide. Precedente do STJ (STJ - CC: 

122253 AL 2012/0083837-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de 

Julgamento: 25/09/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/10/2013). Deste modo, impõe reconhecer a incompetência absoluta dos 

Juizados Especiais para julgar a lide. Sucede, segundo determina o artigo 

51, III da Lei 9.099/95, que o reconhecimento da incompetência dos 

Juizados Especiais não autoriza o declínio para o órgão competente, mas, 

sim, a extinção do processo sem julgamento de mérito, ressalvada a 

hipótese de interposição de nova demanda perante o Juízo competente. 

Ante o exposto, reconheço a incompetência absoluta do Juizado Especial 

Cível da Comarca de Alta Floresta (MT) para julgar ação envolvendo a 

Caixa Econômica Federal-CEF e JULGO O PROCESSO EXTINTO sem 

resolução do mérito, segundo determina o artigo 51, III da Lei 9.099/95. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitado em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do MM. Juiz 

de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga. Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza 

Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 20 de março de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010641-53.2013.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR SIEBERT UTSUNOMIYA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO OAB - MT0015825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORTE - VIDROS - COMERCIO DE VIDROS E ARTEFATOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010641-53.2013.8.11.0007 EXEQUENTE: VITOR SIEBERT UTSUNOMIYA 

EXECUTADO: NORTE - VIDROS - COMERCIO DE VIDROS E ARTEFATOS 

LTDA - ME Vistos. A manifestação do credor no ID num. 12187690, 

requisitava a prorrogação do prazo para indicação da qualificação do 

executado, contudo, até a análise do pedido tal dilação findou-se. Assim, 

indefiro o pedido formulado pelo exequente, e por conseguinte, determino 

sua intimação para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar nos autos a 

qualificação completa dos sócios (especificamente endereço atualizado), 

sob pena de extinção do feito. Apresentada a qualificação, proceda-se 

como já determinado no despacho de ID num. 11652441 Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 23 de abril de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010122-49.2011.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER EVERTON DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREGLA - ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS PARA AUTOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010122-49.2011.8.11.0007 EXEQUENTE: WALTER EVERTON DA SILVA 

EXECUTADO: ANDREGLA - ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS PARA 

AUTOS LTDA - ME Vistos. Intime-se o exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, juntar aos autos cálculo atualizado do débito. Após, 

voltem-me conclusos para as deliberações pertinentes. Cumpra-se. Alta 
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Floresta/MT, 12 de março de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002934-17.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA ROSA BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002934-17.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JESSICA ROSA BRAGA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Compulsando os autos denoto que a parte autora, apesar de devidamente 

intimada, não compareceu à sessão de conciliação designada, consoante 

termo juntado na movimentação de ID n.º 11468299. Dispõe o artigo 51 da 

Lei nº 9.099/95: Art. 51- “Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - Quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo.” No mesmo sentido preconiza o art. 949, inciso II, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Registre-se que ao autor faltoso é imposto o 

dever de pagar as custas do processo, nos termos da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, podendo ser isento do pagamento das custas processuais 

somente se restar provado que a ausência decorreu de força maior, nos 

termos do artigo 51, § 2º da Lei nº 9.099/95. Entretanto, verifica-se que a 

parte autora requereu a justiça gratuita e anexou declaração de 

hipossuficiência (Id n.º 10427683), e por tais razões deixo de condená-la 

no pagamento de custas processuais. Diante do exposto, com fundamento 

no artigo 485, inciso III, do vigente Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

disposto no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 e art. 949, inciso II, da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Intime-se. Caso a parte autora não possua 

advogado constituído nos autos, é dispensada a intimação da parte, 

conforme enunciado nº 13 do XIV Encontro dos Juízes dos Juizados 

Especiais do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se. Consoante o disposto 

no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do 

MM. Juiz de Direito. Taciane Fabiani Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida 

pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 3 de abril de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 15137 Nr: 4410-35.2002.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 Processo n.º 03/2004

Código: 15137

5ª vara

 Vistos etc.

Em cumprimento ao Ofício Circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, da 

Corregedoria Geral de Justiça, da Resolução 134/2011-CNJ, bem como à 

determinação constante no Termo de Correição da 5ª Vara Criminal da 

Comarca de Alta Floresta, realizada dia 22/02/2018, pela Corregedoria 

Geral da Justiça, procedo nesta data ao preenchimento do formulário do 

cadast ro  de armas,  a t ravés do endereço e le t rôn ico 

corregedoria-hom.tjmt.jus.br/form/armas.

Outrossim, considerando o lapso temporal decorrido desde a data do 

recebimento da denúncia e arquivamento provisório do feito, DETERMINO a 

remessa dos autos ao Ministério Público e à Defesa para manifestarem 

acerca da ocorrência de eventual prescrição, bem como para requerer o 

que entender de direito para o devido prosseguimento do feito, no prazo 

legal.

Após, conclusos para análise da prescrição e manutenção da arma em 

depósito judicial.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Às providências.

Alta Floresta/MT, 05 de abril de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 3034 Nr: 1028-39.1999.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto Benedito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:5091-B

 Processo n.º 500/2004

Código: 3034

5ª vara

 Vistos etc.

Em cumprimento ao Ofício Circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, da 

Corregedoria Geral de Justiça, da Resolução 134/2011-CNJ, bem como à 

determinação constante no Termo de Correição da 5ª Vara Criminal da 

Comarca de Alta Floresta, realizada dia 22/02/2018, pela Corregedoria 

Geral da Justiça, procedo nesta data ao preenchimento do formulário do 

cadast ro  de armas,  a t ravés do endereço e le t rôn ico 

corregedoria-hom.tjmt.jus.br/form/armas.

Considerando o lapso temporal decorrido desde a data do recebimento da 

denúncia e arquivamento provisório do feito, DETERMINO a remessa dos 

autos ao Ministério Público e à Defesa para manifestarem acerca: (I) da 

ocorrência de eventual prescrição, (II) acerca do interesse na manutenção 

da arma em depósito judicial, (III) o que entender de direito para o devido 

prosseguimento do feito, no prazo legal.

Outrossim, DETERMINO à Sra. Gestora que certifique acerca da existência 

de laudo pericial da arma apreendida nos autos.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Alta Floresta/MT, 05 de abril de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 9428 Nr: 4-20.1992.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Edivaldo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Vieira dos Santos - 

OAB:4373/RO, Jakson Junior Serafim Caetano - OAB:6956/RO

 Processo n.º 4-20.1992.811.0007

Código: 9428

5ª Vara

 Vistos etc.

Recebo o recurso em sentido estrito interposto nos autos, no efeito 

devolutivo.

Tendo em vista que o referido recurso foi interposto contra a sentença de 

pronúncia, entendo que a remessa do mesmo nos próprios autos não irá 

prejudicar o andamento do processo, nos termos do que determina o 

artigo 583, inciso III e parágrafo único, do Código de Processo Penal.
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Com a apresentação das razões e contrarrazões recursais, nos termos 

do artigo 588, do CPP, e caso ainda não tenham sido apresentadas, 

REMETA-SE o feito ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Por fim, ante ao que preceitua o artigo 589, do CPP, desde já, mantenho a 

decisão guerreada pelos seus próprios fundamentos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Alta Floresta/MT, 02 de maio de 2018.

Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 102272 Nr: 4394-32.2012.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ludovico Wellmann da Riva, Caiabi Imobiliária e 

Loteamentos Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Fontoura Baganha - 

OAB:12644/MT

 Processo n.º 4394-32.2012.811.0007

Código 102272

5ª Vara

S E N T E N Ç A

VISTOS ETC.

Cuida-se de Ação Penal em desfavor de LUDOVICO WELLMANN DA RIVA 

e CAIABI IMOBILIÁRIA E LOTEAMENTOS LTDA, o qual aceitou a proposta 

de suspensão condicional na audiência.

Manifestação Ministerial pugnando pela extinção da punibilidade dos réus 

face ao cumprimento das condições impostas, fls. 345.

É o relatório. Fundamento e decido.

Em análise perfunctória dos autos, verifico que a extinção da punibilidade 

é medida que se impõe, pois, na audiência acima relatada, foi ofertada ao 

réu a suspensão condicional do processo mediante o cumprimento das 

condições apresentadas.

Após o devido cumprimento das condições, o parquet manifestou-se pela 

extinção da punibilidade do réu, nos termos do artigo 89, §5º, da Lei n. 

9099/95.

Diante de tais alegações, é de rigor declarar extinta a punibilidade do réu 

ante ao cumprimento integral da suspensão condicional do processo.

Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu LUDOVICO WELLMANN DA RIVA e 

CAIABI IMOBILIÁRIA E LOTEAMENTOS LTDA, devidamente qualificado nos 

autos, o que faço com arrimo nos termos do artigo 89, §5º, da Lei n. 

9099/95.

Com o trânsito em julgado, DETERMINO o arquivamento dos autos, 

procedendo-se à baixa na distribuição com as cautelas de praxe.

 P.I.C.

Alta Floresta/MT, 03 de abril de 2018.

 Roger Augusto Bim Donega

Juiz de Direito

6ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 119248 Nr: 6932-15.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauro Juchem

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paraná Automóveis Ltda., Alcides Fernandes 

Lopes, Alex Sandro França Lopes, Fabiula França Lopes Cerqueira da 

Silva, Haide França Lopes, Ana Paula Lopes Menin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Gustavo Winter - 

OAB:19.418-O/MT

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

OAB:17.811-0 MT

 Vistos.

Diante da informação de fl. 91, INTIME-SE pessoalmente a parte autora, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao feito, cuja 

contagem terá início a partir da intimação pessoal. Ademais, determino que 

conste no respectivo mandado de intimação que, caso não se manifeste 

no prazo mencionado, o feito será extinto sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, III, do atual Código de Processo Civil.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 135957 Nr: 857-86.2016.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelzira Gonçalves de Oliveira, Campos Cândido de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVA Incorporações Ltda

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

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

OAB:14.474-A/MT, Moisés Roberto Ticianel - OAB:19223/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademilçon Almeida Gilarde - 

OAB:7440

 .DEFIRO A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 13 de julho de 2018, às 17h00min, 

devendo o rol de testemunhas ser apresentado no prazo de 15 (quinze) 

dias, de acordo com o §4º do artigo 357, do CPC.Deverão as partes 

apresentar o rol de testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

conforme o § 4º do art. 357 do NCPC.Consignando que, de acordo com o 

artigo 455 do NCPC, caberá aos advogados das partes, informar ou intimar 

as testemunhas por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência, 

dispensando-se a intimação do juízo. Ressalvando que as testemunhas 

eventualmente arroladas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública 

serão intimadas pela via judiciária.Caso arroladas testemunhas residentes 

fora da Comarca, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE 

carta precatória com a finalidade de suas oitivas, consignando na 

deprecada a data designada para realização da audiência de instrução 

neste Juízo Deprecante, a fim de que não colidam as datas. INTIMEM-SE 

todas as partes e seus procuradores para comparecerem, consignando, 

nas intimações das partes autora e rés as penas do § 1º do art. 385 do 

NCPC.Sobre o despacho saneador, se tiverem as Partes outras provas a 

produzirem, especifiquem-nas em 05 (cinco) dias, esclarecendo a 

pertinência, nos termos do artigo 357, § 2º do NCPC, sob pena de 

preclusão.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 24053 Nr: 2089-90.2003.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Construtora Terra Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rahal & Rahal Ltda.

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

OAB:5126-A/MT

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

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

 Vistos.

DETERMINO a expedição de ofício para inscrição do nome do executado 

junto ao SERASA e ao SPC, que poderá ser baixado, independentemente 

de nova ordem judicial, em caso de pronto pagamento da totalidade da 

obrigação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 111741 Nr: 252-14.2014.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Senda Industria e Comércio de Cereais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:8922-A/MT, Raphael Neves Costa - OAB:12.411-A MT, Ricardo 
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Arceu Peixoto Ferreira - OAB:16612/0-MT, Ricardo Neves Costa - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em decisão de fls.138/138-v, foi DETERMINADA a intimação da parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar o endereço atual da 

requerida ou requisitar a devida citação da mesma, visto que o feito se 

arrasta há quase quatro anos e até o presente momento a parta requerida 

não foi citada e o Autor em nada se manifestou.

Assim, mais uma vez a parte Autora manifestou às fls.148/149 e não 

atendeu as determinações expostas acima.

 No mais, quanto a certidão de fl.101, verifica-se a parte autora ficou de 

repassar o local exato onde se encontrava o bem a ser a apreendido, o 

que não ocorreu, assim a carta precatório foi devolvida a este juízo.

Como até o presente momento a parte requerida sequer foi citada, e dos 

bens elencados na inicial, um foi apreendido e depositado em mãos do 

representante da autora e o outro encontra-se restrito de licenciamento, 

circulação e transferência, os pedidos elencados às fls.148/149 são 

totalmente inviáveis e improcedentes, visto que sentenciar um feito sem ao 

menos citar a parte requerida é totalmente descabida.

Ante o exposto, DETERMINO a intimação da parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, INDICAR O ENDEREÇO ATUAL DA REQUERIDA para a 

devida citação da mesma, bem como requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção do feito.

Esclareço ainda que pedidos repetitivos, sem atendimento das 

determinações judiciais, serão desconsiderados.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 110338 Nr: 5906-16.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Moreira de Araújo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON DE SOUZA - 

OAB:20109/B, Nidian Santos da Silva Martins dos Santos - 

OAB:19966/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A/MT

 É O RELATÓRIO.FUNDAMENTO E DECIDO. Primeiramente, cabe esclarecer 

que o feito foi sentenciado, sendo determinado ao requerido que 

apresente, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do trânsito em julgado 

desta sentença, sob as penas do artigo 400 do Código de Processo Civil, 

informações referentes a existência, movimentação e destinação do valor 

em espécie, devidamente atualizado, depositado, conforme RDB nº 

529901, na data de 08.11.1985, devendo juntar aos autos por meio de 

petição, bem como disponibilizar ao autor, o valor devidamente 

atualizado.Assim, o pedido de condenação do requerido ao pagamento do 

valor depositado através do RDB 529901 (fls.136/136-v), não faz parte do 

objeto desta demanda. E, por reiteradas vezes o requerido informou que 

não localizou o extrato do período determinado na sentença proferida, 

conforme extratos juntados às fls.98/121 e 132/132-v.Portanto, cabe 

esclarecer que a presente ação trata-se de exibição de documento, sendo 

que o Autor necessita mover a ação principal, ou seja, ação de 

cobrança.Por fim, encaminhe-se os autos ao Arquivo, com as baixas 

necessárias.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 137924 Nr: 1860-76.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Salete Tolfo de Almeida Vieira

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

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

OAB:7.901-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DETERMINO a expedição de ofício ao INSS para que implante o benefício 

nos moldes esposados na sentença proferida, sob pena de pagamento de 

multa diária, a ser e envio de cópias dos autos ao Ministério Público 

Federal para apuração do cometimento, em tese, do crime de 

desobediência.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 150582 Nr: 1209-10.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessio Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União - Fazenda Pública Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alana Gabi Sicuto - 

OAB:18.450/MT, Aparecida Scatambuli Sicuto - OAB:16.343-O/MT, 

Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela União – Fazenda 

Pública Nacional à decisão proferida às fls.107/1108, sob o argumento de 

que este juízo deixou de considerar a suspensão da prescrição 

estabelecida pela Lei nº11.775/2008.

É o relatório.

DECIDO.

Conheço do recurso, eis que adequado e tempestivo.

No mérito, entretanto, nego provimento ao recurso, uma vez que a matéria 

desafiada nos embargos de declaração deve ser objeto de recurso, já que 

consiste em irresignação da parte recorrente à decisão proferida.

Cabe salientar que, os embargos de declaração tem por escopo a 

integração, o esclarecimento ou o reparo apenas da decisão (em sentido 

amplo) embargada, não se prestando a atingir diversas outras decisões já 

proferidas nos presentes autos, as quais restam acobertadas pela 

preclusão.

Dessarte, as supostas omissão e contradição alegadas nos embargos de 

declaração, não ocorreram, visto que foram analisados todos os 

parâmetros exigidos para o reconhecimento da prescrição e/ou 

decadência.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO OS PRESENTES EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, por não estar configurada qualquer hipótese de 

cabimento, mormente porque não há ofensa ao dever de fundamentação 

implementada pelo §1º, do art. 489, do CPC, eis que se apreciou, dentro 

dos limites, todos os argumentos ventilados pelas partes.

Por fim, cumpra-se integralmente a decisão de fls.107/108.

Publique-se.

Registra-se.

Intima-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 118776 Nr: 6540-75.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Yamaha Motor do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Leite da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Bettanin de Barros - 

OAB:7901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da informação de fl. 68, INTIME-SE pessoalmente a parte autora, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao feito, cuja 

contagem terá início a partir da intimação pessoal. Ademais, determino que 

conste no respectivo mandado de intimação que, caso não se manifeste 

no prazo mencionado, o feito será extinto sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, III, do atual Código de Processo Civil.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 31465 Nr: 1473-81.2004.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Boucault-Espolio, Renato Boucault Neto
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maurício Ferreira Coelho, Sonia Vanice 

Gonçalves Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT, Maria José do Nascimento - 

OAB:17972-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Higor Huynter Carinhena - 

OAB:8061-B/MT, Rosires da Silva Albino - OAB:3298-A

 Vistos.

Diante da informação de fl. 139, INTIME-SE pessoalmente a parte autora, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê prosseguimento ao feito, cuja 

contagem terá início a partir da intimação pessoal. Ademais, determino que 

conste no respectivo mandado de intimação que, caso não se manifeste 

no prazo mencionado, o feito será extinto sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, III, do atual Código de Processo Civil.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 22158 Nr: 412-25.2003.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL QUEIROZ VOLPI.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC.Condeno o autor 

ao pagamento das custas processuais, todavia, isento-o do pagamento de 

honorários advocatícios, pois não houve triangulação processual.Após o 

trânsito em julgado, determino a liberação de quaisquer bens/valores 

constritos, se houver.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 37358 Nr: 2903-34.2005.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandir de Assis Pinheiro, Francisco de Assis 

Pinheiro, Olinda Felix Pinheiro

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT, Sandro Nasser 

Sicuto - OAB:5126-A/MT

 Vistos.

Diante da explanação de fls. 132/133, defiro o pedido retro (fl. 130).

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, até 27 de dezembro de 2018, nos termos do artigo 921 do 

NCPC e da Lei 13.340/2016, artigo 10º, podendo o Requerente a qualquer 

momento solicitar o desarquivamento para as diligências necessárias.

Decorrido o prazo acima estipulado, certifique-se e intime-se a parte 

autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 147926 Nr: 6993-02.2016.811.0007

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMTL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmara Dantas Rodrigues - 

OAB:8054/MT, Gerson Luiz Severo - OAB:27.461/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Faria Alves - 

OAB:46002, Neidi Chiquito Xavier - OAB:

 Vistos

Quanto ao acordo celebrado entre as Partes, COLHA-SE parecer do 

Ministério Público Estadual, após, voltem-me os autos conclusos.

Por fim, diante da juntada de carta de substabelecimento, promova-se a 

escrivania as alterações necessárias na capa dos presentes autos, bem 

como no Sistema Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 100189 Nr: 1726-88.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olga Cecilia Zanella

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

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

OAB:13570-A/MT

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

 Vistos.

DETERMINO a expedição de ofício ao INSS para que implante 

IMEDIATAMENTE o benefício nos moldes esposados na sentença 

proferida, sem prejuízo da multa diária à ser estipulada.

Por fim, intime-se a Requerente, na pessoa de seu patrono, para que em 

10 (dez) dias, promova as diligências cabíveis.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 29866 Nr: 1064-08.2004.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE DOS SANTOS LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportes Satélite Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PEREIRA PRADO - 

OAB:14521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Calvoso Carvalho 

de Mendonça - OAB:6.173/MT, Roberto Cavalcanti Batista - 

OAB:5868-A

 Vistos.

Acerca da informação de fl. 223, INTIME-SE o Exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, promova o recolhimento das custas e taxas 

judiciais, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 124647 Nr: 2152-95.2015.811.0007

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Egídio Schervenski da Silva - Espólio, Cleusa Maria 

Reffatti da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

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

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

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

Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

INTIME-SE o APELADO para apresentar as contrarrazões recursais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o 

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o §1º do art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do 

art. 1.009, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

Após as providências necessárias, nos termos do artigo 1011 do NCPC, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cumprindo-se o art. §3º, do art. 1.010, já indicado, com as 
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homenagens deste Juízo, observando-se o disposto no artigo 346 da 

CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 152026 Nr: 2041-43.2017.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFM, DAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Moraes Aboin - 

OAB:332.099/OAB-SP, Ana Célia de Julio - OAB:13.227-B / MT, Dakari 

Fernandes Tessmann - OAB:32.548/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de reconsideração da sentença proferida, logo, 

mantenho-a em sua integralidade.

Certifique-se a Escrivania acerca do trânsito em julgado da sentença 

proferida, tomando, ainda, as providências de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 116780 Nr: 4947-11.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento - 

OAB:17972-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro (fl. 128).

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, pelo período de 01 (um) ano, nos termos do artigo 921 do 

NCPC, podendo o Requerente a qualquer momento solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano, certifique-se e intime-se a parte autora 

para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Por fim, esclareço que INEXISTE qualquer endereço na decisão exarada 

por este Juízo à fl. 116, logo encontra-se prejudicado o pedido de 

citação/intimação da Parte Ré.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 140548 Nr: 3251-66.2016.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa de Souza Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josue de Luna Moreira - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wellington da Silva Carvalhais - 

OAB:17219-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Acolho o parecer ministerial de fl. 67, logo, promova-se a intimação da 

Fazenda Pública Federal.

No mais, DETERMINO que a Inventariante, no prazo de 15 (quinze) dias, 

instrua os autos com o extrato emitido pelo INSS informando os 

dependentes do Autor da herança.

Com o aporte das determinações acima, vista ao MPE.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 126884 Nr: 3489-22.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio José Bispo, Ari Tenutti, Maria Augusta 

de Oliveira, Ines Carine Tenutti, João Vitor de Oliveira, Jose Benjamim da 

Silva, Joaquim Rodrigues da Silva, Neide Lopes dos Reis Santos, Vivaldo 

José dos Santos, Zenaldo José dos Santos, Maria do Socorro da 

Fonseca, Natalina Loes dos Reis, João Helio Avancini, João Batista 

Fonseca, Luiz Maslawski, Marlene Silveira de Aguiar Maslawski

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

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O petitório juntado aos autos em 06.04.2017, diz respeito ao pedido de 

arquivamento do feito até a data de 29.12.2017 prazo este que há muito 

tempo já se findou.

Logo, INTIME-SE novamente a Parte Autora para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, cumpra INTEGRALMENTE a determinação de fl. 115.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 63362 Nr: 2810-32.2009.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Josefa Maria Pereira

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

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

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução contra a Fazenda Pública em que foram 

juntados aos autos os valores do RPV (), para pagamento dos débitos 

objeto de cobrança.

O causídico da parte autora requer a expedição de alvará judicial para 

levantamento das quantias depositadas.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Primeiramente, esclareço que já houve a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ 

JUDICIAL quanto aos honorários sucumbenciais.

No mais, EXPEÇA-SE alvará de levantamento dos valores, transferindo as 

quantias para as contas do autor e de seu causídico (honorários 

contratuais), tudo nos termos da manifestação de fls. 131 e 134.

Com o depósito dos valores executados no presente feito, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, porquanto estes não são cabíveis 

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

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

Nesta linha segue a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. INSS. EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RITO DO PRECATÓRIO. 

DESCABIMENTO. Incabível a fixação de honorários advocatícios em 

execuções não embargadas contra a Fazenda Pública em caso submetido 

ao rito do precatório. Orientação dos tribunais superiores. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

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

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

70050856723 RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de 

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

Justiça do dia 12/11/2012)

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

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

formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 166291 Nr: 2172-81.2018.811.0007

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERDC, ARdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, Raissa Carolina de Oliveira Teles - OAB:23016/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de analisar os pedidos de fls.04/07, proceda-se o apensamento dos 

presentes autos aos autos de nº5830-02.2007.811.0007 – Cód.53810.

Após, voltem-me imediatamente conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 37061 Nr: 2591-58.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudemir Candido da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nascimento & Ruiz do Nascimento Ltda Me

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anna Laís Pacheco Gabriel - 

OAB:MT/18702-O, Nilton Nunes Gabriel - OAB:4342-B

 Vistos.

Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença instaurado por 

Claudemir Candido da Silva em face de Nascimento & Ruiz do Nascimento 

Ltda-Me.

Após a penhora do bem imóvel consistente no Lote Urbano nº01, quadra 

nº01, setor NE-B, com área de 480,00m2, situado nesta cidade de Alta 

Floresta, sob a matrícula nº7.978, Livro 2-AM, do 1º Serviço Notarial e 

Registral desta Comarca, foi realizada a avaliação do mesmo (fls.129).

Intimada a parte requerida apresentou impugnação a avaliação, 

discordando do valor apresentado (fls.136/137 c/c documentos de 

fls.138/147).

A parte autora manifestou pela realização de nova avaliação, todavia, a 

ser paga pela parte requerida (fl.149) e às fls. 151/161 requereu a 

desconsideração da personalidade jurídica para resguardar os direitos do 

autor, para que a penhora já realizada nos autos seja mantida.

DECIDO.

Recebo o incidente de desconsideração da personalidade jurídica as 

avessas com base no artigo 133, e seguintes, do CPC, portanto, 

remetam-se os autos ao distribuidor para as anotações desse incidente.

Suspendo o andamento do presente feito e dos embargos de terceiro em 

apenso, até a decisão do presente incidente.

Cite-se a pessoa jurídica Nascimento & Ruiz do Nascimento Ltda Me, na 

pessoa de seu representante legal, para que se manifeste e requeira as 

provas cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada do 

mandado aos autos.

Após, voltem-me conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 112899 Nr: 1482-91.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDRdS, FDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADS

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:11833

 Vistos.

Determino que a Parte Exequente emende o petitório de fl. 110, no prazo 

de 15 (quinze) dias, a fim de que informe os seguintes dados necessários 

para acesso ao Sistema SIEL: data de nascimento do executado e nome 

completo da Genitora.

No que diz respeito ao pedido de expedição de ofício ao INSS, DEFIRO-O.

Expeça-se ofício ao INSS para que informe se possui registro de vínculo 

empregatício em nome do Executado Ailton da Silva (CPF: 

023.349.371-93).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 114129 Nr: 2588-88.2014.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bárbara Chrystian Gil Castro Cunha Okada

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto de Paula - 

OAB:OAB/MT 10.374-B, Karla C. Watanabe Archer - OAB:16468/MT

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

OAB:9469/MT

 Vistos.

Diante do bloqueio realizado às fls.161/161-v, em que foram encontrados 

valores que atingem quase a totalidade da dívida, e certidão de fl.164, 

procedo o bloqueio do valor encontrado via bacenjud, conforme 

comprovante em anexo.

No mais, intime-se a parte Autora para manifestar, em 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do feito pelo 

abandono.

Outrossim, deixo de apreciar o pedido de fl.163, visto que os valores 

encontrados atingem quase a totalidade da dívida.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 117413 Nr: 5485-89.2014.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGFdS, IFFdS, MFFdS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Paro Lopes - 

OAB:12083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o inventariante, por meio de seu advogado constituído nos autos, 

para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar as guias de recolhimento do 

ITCD, visando à finalização do feito, sob pena de sua remoção do cargo, 

nos termos do artigo 622, II do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 133205 Nr: 6859-09.2015.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdisa Moreira de Souza Marcondes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábrica Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda, 

Domani Distribuidora de Veiculos Ltda, Paloma Distribuidora de Veiculos 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Barella - 

OAB:20.342/MT, Lucas Barella - OAB:19.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréya Monti Osório 

Bustamante - OAB:12605/MT, Felipe Gazola Vieira Marques - 

OAB:16.846/A-MT, Giovani Beto Rossi - OAB:14735-B/MT, RODRIGO 

LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12129, Thiago Rebellato Zorzeto - 

OAB:14338-A/MT

 Vistos.

Analisando a certidão de fl. 209, acolho a manifestação de fls. 216/217 e, 

diante do erro na intimação das Partes, determino a reabertura de prazo 

para que as Partes manifestem-se acerca dos honorários periciais 

propostos pela Real Brasil Consultoria LTDA no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 111061 Nr: 6665-77.2013.811.0007

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural Porecatu-PR
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Eufrásio Fávero

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Coelho da Silva - 

OAB:32.810 - PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio Tillvitz - 

OAB:35.881-PR, MARCO AURELIO GRESPAN - OAB:32067, OSVALDO 

PESSOA CAVALCANTI E SILVA - OAB:20526/PR

 Vistos.

Constato que LUIZ EUFRÁSIO FÁVERO se insurge contra o valor 

levantado pelo Oficial Avaliador em relação à avaliação de fls. 157/158 

dos autos, do bem objeto de penhora, sendo que, a sua insatisfação não 

prospera pelo fato único de que o Avaliador Judicial tem fé pública e como 

tal pesquisou e se informou com pessoas do ramo de mercado imobiliário, 

consoante laudo de avaliação, sendo de se aceitar como verdadeiro e real 

o valor apontado pelo mesmo em sua avaliação de fls. 157/158 dos autos.

Além disso, não faz a Parte maiores provas de sua alegação, sendo 

afirmação meramente genérica e sem um fundo de aceitação.

Ante o exposto, tenho que a insurgência da Parte não é capaz de provar o 

erro da avaliação feita pelo Sr. Oficial de Justiça, razão pela qual indefiro o 

pleito retro.

Intime-se a exequente da presente decisão.

Cumpra-se a Escrivania conforme determinado à fl. 170.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 166344 Nr: 2192-72.2018.811.0007

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cresed Tranportes Ltda -ME, Michel Alex 

Crestani, Fernando Bruno Crestani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antônio de Almeida 

Ribeiro - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do procurador da parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, efetue um depósito identificado com o código do processo referente 

a condução do oficial de justiça até o Setor D. O recolhimento da diligência 

deverá ser feito através do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – 

Diligências – Emissão de Guia de Diligência, juntando aos autos o 

comprovante, de acordo com o artigo 649, § 2º da CNGC/MT, para 

posterior cumprimento do ato deprecado. Autos de origem nº 

1160-76.2016.811.0015 - 3ª vara cível da Comarca de Sinop-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 140942 Nr: 3474-19.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECSF, Maria de Lourdes Silva Ferreira

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Intimação dos Procuradores das partes requerente e requerida, para 

ciência da data da perícia médica designada para o dia 16/05/2018 às 

08h00min., no Hospital Cristo Redentor, situado na Rua F, Alta Floresta/MT, 

com o médico perito Dr. Távico Cezar Arendt.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 134238 Nr: 7429-92.2015.811.0007

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MYFF, RSFF, MYFOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Moraes Aboin - 

OAB:332.099/OAB-SP, Ana Célia de Julio - OAB:13.227-B / MT, Dakari 

Fernandes Tessmann - OAB:32.548/GO, Joel de Freitas - 

OAB:308.908/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Cezar de Oliveira - 

OAB:60.701

 Vistos.

Determino que seja realizada a extração de cópia da sentença de fls. 

156/158 e juntada aos autos de Código Apolo n. 134240.

Por fim, certificado o trânsito em julgado e entregue o termo de guarda 

definitivo à Genitora, REMETAM-SE os autos ao arquivo com as baixas e 

anotações necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 134240 Nr: 7430-77.2015.811.0007

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MYFF, RSFF, MYFOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELF

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

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

Joel de Freitas - OAB:308.908/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Cezar de Oliveira - 

OAB:60.701

 Pelo exposto, CONCEDO A LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para 

SUPRIR a autorização paterna de viagem dos Menores MURILO YUDI 

FUKURO FUKUDA e RAFAEL SEIDI FUKURO FUKUDA, arcando a mãe, 

mediante compromisso firmado nos autos, com o custo anual de uma 

passagem de ida e volta para cada um os menores, para que os mesmo 

visitem o pai nas férias escolares, por período não inferior a 30 (trinta) 

dias.Ciências às Partes, bem como ao Ministério Público 

Estadual.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111115 Nr: 6724-65.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmelinda Pergher Benin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S. A

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 012/2017, 

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

requerida para, no prazo de 05 dias, providenciar o pagamento das custas 

processuais no importe de R$ 543,78 (quinhentos e quarenta e três reais 

com setenta e oito reais), a que foi condenado nos termos da r. sentença 

das folhas 83 - 86. Este valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais com quarenta centavos) para 

recolhimento da guia de custas e R$ 130,38 (centro e trinta reais com 

trinta e oito centavos) para guia de taxa Judiciária.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

custas e taxas finais ou remanescentes, preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF/CNPJ do pagante, clicar no item custas 

e preencher o valor das custas. Clicar no item Taxa Judiciária preencher o 

valor da taxa. Mandar gerar a guia, o sistema vai geral um boleto único. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no 

protocolo geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da Central de 

Arrecadação e Arquivamento. Sob pena de o referido débito ser remetido 

ao Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de 

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001257-15.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERT HENRI FLORENT VAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI TADEU CUISSI OAB - MS17252 (ADVOGADO)

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

MARIE JOSE SIMMERS VAES (INVENTARIADO)

PAUL VAES (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001257-15.2018.8.11.0007; Valor causa: 

R$ 954,00; Tipo: Cível; Espécie: INVENTÁRIO (39)/[Administração de 

Herança]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: GILBERT 

HENRI FLORENT VAES Parte Ré: INVENTARIADO: PAUL VAES, MARIE 

JOSE SIMMERS VAES Vistos. Nomeio inventariante o Requerente GILBERT 

HENRI FLORENT VAES. Intime-o da nomeação, bem como para que preste 

compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo, no prazo de 05 

(cinco) dias. Prestado o compromisso, INTIME-O para que apresente as 

primeiras declarações, no prazo de 20 (vinte) dias, das quais deverá ser 

lavrado termo circunstanciado. Apresentadas as primeiras declarações, 

CITEM-SE, por via postal, os interessados não representados, bem como 

INTIMEM-SE a Fazenda Pública e o Ministério Público, se houver herdeiro 

incapaz ou ausente, para que, no prazo COMUM de 15 (quinze) dias, 

manifestem-se sobre as primeiras declarações. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Alta Floresta/MT, 04 de maio de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 80/2018     O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz 

de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...     CONSIDERANDO 

que o Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva, Juiz de Direito, está jurisdicionando 

a 2ª Vara Cível desta Comarca, conforme estabelecido em provimento;   

CONSIDERANDO a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Des. Presidente do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos de 

P e d i d o  d e  P r o v i d ê n c i a s  n º  1 0 / 2 0 1 8  –  C I A  n º 

0034941-66.2018.811.0000;RESOLVE:     NOMEAR CAMILLA PEDROSA 

MULLER, portadora do RG nº 2371179-5 – SESP/MT., e CPF nº 

041.377.961-06, para exercer, em comissão, o cargo de Assessora de 

Gabinete II - PDA-CNE-VIII, do Gabinete do Juiz de Direito da 2ª Vara Cível 

desta Comarca, com efeitos a partir da assinatura do Termo de Posse e 

Exercício, que deverá ser editado e assinado após a publicação 

deste.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 4 de maio de 

2018.DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO 

FORO     DF/mgstable

 PORTARIA nº 80/2018

 O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO que o Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva, Juiz de Direito, 

está jurisdicionando a 2ª Vara Cível desta Comarca, conforme 

estabelecido em provimento;

 CONSIDERANDO a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Des. Presidente do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos de 

Pedido de Providências nº 10/2018 – CIA nº 0034941-66.2018.811.0000;

RESOLVE:

 NOMEAR CAMILLA PEDROSA MULLER, portadora do RG nº 2371179-5 – 

SESP/MT., e CPF nº 041.377.961-06, para exercer, em comissão, o cargo 

de Assessora de Gabinete II - PDA-CNE-VIII, do Gabinete do Juiz de Direito 

da 2ª Vara Cível desta Comarca, com efeitos a partir da assinatura do 

Termo de Posse e Exercício, que deverá ser editado e assinado após a 

publicação deste.

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

Barra do Garças, 4 de maio de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 DF/mgs

PORTARIA nº 81/2018     O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz 

de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...     CONSIDERANDO 

que o Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva, Juiz de Direito, está jurisdicionando 

a 2ª Vara Cível desta Comarca, conforme estabelecido em provimento;   

CONSIDERANDO a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Des. Presidente do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos de 

P e d i d o  d e  P r o v i d ê n c i a s  n º  1 0 / 2 0 1 8  –  C I A  n º 

0034941-66.2018.811.0000;RESOLVE:     Art. 1º - PAULA DANIELA 

SAUERESSIG DE OLIVEIRA, Matrícula nº 29401, do cargo em comissão de 

Assessora de Gabinete II - PDA-CNE-VIII, do Gabinete do Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível desta Comarca, com efeitos a partir da publicação da 

presente portaria.Art. 2º - NOMEAR PAULA DANIELA SAUERESSIG DE 

OLIVEIRA, Matrícula nº 29401, portador do RG nº 1169990126 – SSP/BA., 

e CPF nº 048.152.075-93, para exercer, em comissão, o cargo de 

Assessora de Gabinete I - PDA-CNE-VII, do Gabinete do Juiz de Direito da 

2ª Vara Cível desta Comarca, com efeitos a partir da assinatura do Termo 

de Posse e Exercício, que deverá ser editado e assinado após a 

publicação deste.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 7 

de maio de 2018.DOUGLAS BERNARDES ROMÃODF/mgs JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO    table

 PORTARIA nº 81/2018

 O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO que o Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva, Juiz de Direito, 

está jurisdicionando a 2ª Vara Cível desta Comarca, conforme 

estabelecido em provimento;

 CONSIDERANDO a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Des. Presidente do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos de 

Pedido de Providências nº 10/2018 – CIA nº 0034941-66.2018.811.0000;

RESOLVE:

 Art. 1º - PAULA DANIELA SAUERESSIG DE OLIVEIRA, Matrícula nº 29401, 

do cargo em comissão de Assessora de Gabinete II - PDA-CNE-VIII, do 

Gabinete do Juiz de Direito da 1ª Vara Cível desta Comarca, com efeitos a 

partir da publicação da presente portaria.

Art. 2º - NOMEAR PAULA DANIELA SAUERESSIG DE OLIVEIRA, Matrícula 

nº 29401, portador do RG nº 1169990126 – SSP/BA., e CPF nº 

048.152.075-93, para exercer, em comissão, o cargo de Assessora de 

Gabinete I - PDA-CNE-VII, do Gabinete do Juiz de Direito da 2ª Vara Cível 

desta Comarca, com efeitos a partir da assinatura do Termo de Posse e 

Exercício, que deverá ser editado e assinado após a publicação deste.

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

Barra do Garças, 7 de maio de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

DF/mgs JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

PORTARIA nº 81/2018

 O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO que o Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva, Juiz de Direito, 

está jurisdicionando a 2ª Vara Cível desta Comarca, conforme 

estabelecido em provimento;

 CONSIDERANDO a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Des. Presidente do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos de 

Pedido de Providências nº 10/2018 – CIA nº 0034941-66.2018.811.0000;

RESOLVE:

 Art. 1º - EXONERAR PAULA DANIELA SAUERESSIG DE OLIVEIRA, 

Matrícula nº 29401, do cargo em comissão de Assessora de Gabinete II - 

PDA-CNE-VIII, do Gabinete do Juiz de Direito da 1ª Vara Cível desta 

Comarca, com efeitos a partir da publicação da presente portaria.

Art. 2º - NOMEAR PAULA DANIELA SAUERESSIG DE OLIVEIRA, Matrícula 

nº 29401, portador do RG nº 1169990126 – SSP/BA., e CPF nº 

048.152.075-93, para exercer, em comissão, o cargo de Assessora de 

Gabinete I - PDA-CNE-VII, do Gabinete do Juiz de Direito da 2ª Vara Cível 

desta Comarca, com efeitos a partir da assinatura do Termo de Posse e 

Exercício, que deverá ser editado e assinado após a publicação deste.

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

Barra do Garças, 7 de maio de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 DF/mgs

PORTARIA nº 82/2018O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de 

Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato 

Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...     CONSIDERANDO que o 

Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva, é o Juiz Titular da 1ª Vara Cível desta 
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Comarca;     RESOLVE:     NOMEAR RONALDO MARTINS PINTO, portador 

do RG nº 18680887 – SSP/MT., e CPF nº 028.458.411-83, para exercer, 

em comissão, o cargo de Assessor de Gabinete II - PDA-CNE-VIII, do 

Gabinete do Juiz de Direito da 1ª Vara Cível desta Comarca, com efeitos a 

partir da assinatura do Termo de Posse e Exercício, que deverá ser 

editado e assinado após a publicação deste.Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças, 7 de maio de 2018.DOUGLAS BERNARDES 

ROMÃO JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO     DF/mgstable

 PORTARIA nº 82/2018

O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO que o Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva, é o Juiz Titular da 

1ª Vara Cível desta Comarca;

 RESOLVE:

 NOMEAR RONALDO MARTINS PINTO, portador do RG nº 18680887 – 

SSP/MT., e CPF nº 028.458.411-83, para exercer, em comissão, o cargo 

de Assessor de Gabinete II - PDA-CNE-VIII, do Gabinete do Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível desta Comarca, com efeitos a partir da assinatura do 

Termo de Posse e Exercício, que deverá ser editado e assinado após a 

publicação deste.

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

Barra do Garças, 7 de maio de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 DF/mgs

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 270454 Nr: 1315-44.2018.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Valdete Marques de Oliveira, Valdomiro Marques de 

Oliveira, Maria Auxiliadora de Oliveira Bonfim, Maria Valdenora de Oliveira 

Marques dos Santos, Luciana Marques de Oliveira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de 

Barra do Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agenor Rodrigues de Oliveira 

Neto - OAB:14184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Trata-se de Pedido de Providências formulado pelos requerentes acima 

nominados, que requerem autorização deste Juízo para determinar a 

restauração da 2ª ficha da matrícula nº 34.185 - Livro 02, que se encontra 

desaparecida do acervo do Cartório do 1º Ofício desta Comarca.

2. REQUISITE-SE da Registradora do Cartório do 1º Ofício de Barra do 

Garças, cópia do Protocolo com número de ordem 71.964; da matrícula nº 

31.348; de todo o arquivo de conhecimento referente à matrícula nº 

34.185; do Indicador Real em nome de ISMÊNIA TERUEL GIROLDO, 

VALDOMIRO MARQUES DE OLIVEIRA, VALDETE MARQUES DE OLIVEIRA, 

MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA BONFIM, MARIA VALDENORA DE 

OLIVEIRA MARQUES DOS SANTOS, E LUCIANA MARQUES DE OLIVEIRA 

SANTOS, bem como para apresentar manifestação quanto à pretensão 

dos requerentes.

3. Com a chegada dos documentos requisitados, abra-se vista dos autos 

ao Ministério Público para manifestação.

 4. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 68751 Nr: 2229-94.2007.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do 

Garças, Jorge Luiz Lucas de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito Diretor do Foro de Barra do 

Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agenor Rodrigues de Oliveira 

Neto - OAB:14184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com estas considerações, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial 

formulado por JORGE LUIZ LUCAS DE OLIVEIRA e ANA SANDRA VILELA 

FERREIRA DE OLIVEIRA, o que faço para julgar extinto o processo com 

julgamento de mérito, com fulcro no artigo 269, I, do Código de Processo 

Civil.Condeno os autores no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

consoante dispõe o art. 20, § 4°, do Código de Processo Civil. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos.P.R.I.C.”19.Assim sendo, a 

Sentença proferida pelo Juiz competente já analisou todas as provas 

produzidas nos autos, e julgou improcedente a pretensão do requerente 

conforme acima exposto. Ademais, apesar da ordem de bloqueio da 

matrícula ter sido originada deste Juízo, é prudente a manutenção do 

bloqueio ordenado, pois, conforme constatado, as matrículas atingidas 

pela decisão nestes autos, são consideradas nulas de pleno 

direito.20.Não há, portanto, qualquer medida a ser tomada nestes autos, 

uma vez que a competência correicional no âmbito da Diretoria do Foro já 

se esgotou, razão pelo qual o pedido do requerente não deve ser acatado. 

21.Ante o exposto, CONHEÇO do Pedido de Reconsideração, e INDEFIRO o 

pedido de desbloqueio da matrícula nº 22.422, conforme acima 

exposto.22.INTIME-SE o requerente, via DJE, através de seu 

procurador.23.Após, DETERMINO a imediata devolução destes autos ao 

arquivo definitivo.24.Cumpra-se.

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 197229 Nr: 2011-85.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Conceição Jacomini Gama Figueiredo - 

Me, Maria Conceição Jacomini Gama Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de penhora via Renajud, devendo a Procuradoria do 

Estado localizar o bem penhorado, a fim de que seja procedida a sua 

avaliação e demais atos executórios.

2. INTIME-SE executado acerca da constrição realizada, consignando no 

mandado as advertências de estilo, mormente o prazo para o ajuizamento 

de embargos.

3.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275062 Nr: 4117-15.2018.811.0004

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEDALHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 

LTDA, Auto Posto Medalha Ltda EPP, Marcos Valério Elias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leticia Bontempo Brum Pires, Millenium 

Comercio de Derivados de Petróleo Ltda - EPP, Fausto Bontempo Brum 

Pires, Felipe Bontempo Brum Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276521 Nr: 5107-06.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMHAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GNMMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Dias Figueira - 

OAB:171672/SP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276521 Nr: 5107-06.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMHAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GNMMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Dias Figueira - 

OAB:171672/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$2,50 (dois reais e cinquenta centavos)o quilômetro 

rodado, quantia esta que deverá ser recolhida através de guia 

disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, 

apresentando cópia do comprovante de depósito nos autos em epígrafe, 

em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação. Quantia esta que deverá 

ser calculada de acordo com a distância das fazendas a serem avaliadas 

do centro deste município.

Impulsiona-se ainda o feito para que a parte autora também forneça dos 

autos esboço de mapa de onde estão localizadas as fazendas a serem 

avaliadas (Fazenda Jatobá e o imóvel descrito na matrícula de nº 27.758 

do CRI local).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 260077 Nr: 12972-17.2017.811.0004

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

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josicleia Gomes Nunes, Jaqueline Gomes Nunes 

Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Halaiany Figueiredo Silva - 

OAB:MT 17.912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 4. É O RELATÓRIO. DECIDO.6. DEFIRO pedido às fls. 24/26, 

CONVERTA-SE o Alvará Judicial em ação de execução de alimentos, 

devendo constar na capa dos autos e no polo passivo da demanda: 

SALVADOR NUNES RIBEIRO, com seus devidos dados que estão 

dispostos à fl. 26.7. CITE-SE o Executado para pagar, no prazo de 03 

(três) dias, o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, 

caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 911, c/c art. 

528, §8º, do CPC/2015.8. Conste do mandado de citação o valor do débito 

principal atualizado, mais juros, custas e honorários, que FIXO em 10% 

sobre o valor da execução, art.827, CPC/2015.9. Decorrido o prazo de 

três dias sem que tenha o Executado efetuado o pagamento, 

observar-se-á o disposto no art. 824 e 913, do CPC/2015.10. O Executado 

poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, independentemente de 

penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC/2015), no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 915, do CPC/2015. Os embargos não 

terão efeito suspensivo (art.919, CPC/2015).11. No prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito do Exequente e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor da execução, poderá o Executado requerer seja 

admitido a pagar o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, CPC/2015).12. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 167707 Nr: 10547-90.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Aurelio de Souza Ikeda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionedis - OAB:MT 16.691-A

 VISTOS.

1. Trata-se de ação de cumprimento de sentença ajuizada por Marcos 

Aurélio de Souza Ikeda.

2. Manifestação de fl. 189, o requerente concorda com os cáculos do 

contador judicial (fl. 188) e requer a expedição de alvará judicial bem como 

a extinção do feito.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Diante do exposto, considerando a anuência do exequente com 

cálculos de fl.188 e a não manifestação do executado mesmo após a 

intimação, EXPEÇA-SE alvará judicial para retirada de valores depositados 

em conta judicial, com base nos cálculos feitos pelo contador judicial (fl. 

188) e a devolução do restante dos valores depositados de acordo com 

extrato à fl.148, ao executado.

5. JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 924, 

inciso II, CPC/2015.

6. CONDENO a parte executada no pagamento das custas e despesas 

processuais.

7. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

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

9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276025 Nr: 4750-26.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXIGÊNIO CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Madeiras ND Ltda Me EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA APARECIDA DE 

ALMEIDA MACIEL - OAB:12507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

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

de indeferimento da inicial, conforme art. 321 do CPC/2015, emendar a 

inicial, trazendo aos autos as duplicatas em suas vias originais, por ser 

requisito essencial à formação válida desta ação, o que visa assegurar a 

autenticidade da cártula apresentada, bem como afastar a hipótese de ter 

o título circulado.

 2. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275609 Nr: 4489-61.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Marques Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Victor Carlini Fornari - 

OAB:294340

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c.c. Declaratória ajuizada por 

JOSÉ CARLOS MARQUES NOGUEIRA em face de BANCO DO BRASIL S/A.

2. Aduz o requerente que, em virtude de sentença nos autos 

10070-78.2000.4.01.3600, adquiriu Certificados do Tesouro Nacional 

(CTN’s), operação nº 492.400.085, em razão do PESA (Programa Especial 

de Saneamento do Ativo), nos termos da resolução nº 2.471/2018, do 

Conselho Monetário Nacional.

 3. O autor afirma ser proprietário do imóvel rural de matrícula nº 25.974, 

localizado no município de Barra do Garças – MT, o qual diz ter sido dado 
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em garantia para a obtenção das CTN’s supracitadas. Afirma que referido 

imóvel fora desmembrado, resultando nos imóveis de matrícula nº 75.228 e 

nº 75.229.

 4. Afirma ainda que não possui mais cópia do contrato originário deste 

negócio jurídico, portanto não pode afirmar ao certo seus termos.

5. Constata-se que o processo que concedeu o PESA, por meio de acordo 

entre as partes, tramitou nesta vara (cód. 518) e encontra-se arquivado 

até a quitação total do débito. A cópia dos autos citados acima fora trazida 

a estes autos, porém não em sua totalidade, encontrando-se ausentes as 

cópias do acordo firmado, bem como de sua homologação.

6. Ante ao exposto, FACULTO a emenda da exordial, nos termos do art. 

321 do CPC/2015, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, para que junte aos autos a cópia do acordo, da 

sentença que o homologou e das demais folhas (212 à 265) dos autos 

cód. 528, as quais não se encontram acostadas nestes autos.

7. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 208928 Nr: 8861-58.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tiago Caetano Pagnussatto

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT 8506-A, Paulo Vinicio Porto de Aquino - 

OAB:14.250-A

 19.Diante do exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, 

CPC/2015, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e, por 

consequência, CONDENO a Requerida no pagamento da complementação 

da indenização securitária em favor do Autor, correspondente ao valor de 

R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), devendo incidir os juros de mora a contar da citação 

(19/10/2015) e correção monetária pelo INPC/FGV desde a data do sinistro 

(14/01/2015).20.Tendo em vista a sucumbência da parte Requerida, 

CONDENO-A no pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os 

quais FIXO em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 

85,§2º, CPC/2015.21.DETERMINO seja restituído à Seguradora Ré eventual 

valor depositado a título de honorários periciais, cuja perícia não tenha se 

realizado. 22.Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

b a i x a s  e  a n o t a ç õ e s  n e c e s s á r i a s . 2 3 . E x p e ç a - s e  o 

necessário.24.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 267265 Nr: 17508-71.2017.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Admilson Uruguay de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuzy Pereira Domingues Correa

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Diante das informações de fls. 39, REDESIGNO a audiência de 

conciliação / mediação PARA O DIA 05 DE JUNHO DE 2018, ÀS 15H30MIN 

(MT), nos termos da decisão de fls. 29.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275646 Nr: 4517-29.2018.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFM, Bianca Rossane Borges Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Alcir Firmino Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Cuida-se de inventário negativo do falecido ALCIR FIRMINO MARQUES.

 2. Compulsando os autos, verifica-se na certidão de óbito de fl. 11 a 

informação que o falecido “deixa bens”.

 3. Inventário negativo é o meio aceito pela doutrina e jurisprudência pelo 

qual se asseguram os interessados da inexistência de bens do de cujus a 

inventariar.

4. Em que pese a autora afirme que o falecido não deixou bens a 

inventariar, esta não trouxe aos autos nenhum documento capaz de 

comprovar a inexistência de bens deixados pelo Sr. Alcir Firmino Marques.

5. Ante ao exposto, INTIME-SE a requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial, instruindo o feito com os documentos capazes de 

comprovar o cabimento do inventário negativo, sob pena de indeferimento 

da inicial, nos termos do art. 321, do CPC/2015.

6. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos.

7. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262056 Nr: 14280-88.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Alves da Silva, José Rosa Bispo da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Humberto Ramos 

Almeida dos Reis - OAB:13560/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lais Daiane Magalhães 

Peres - OAB:MT 15.835

 VISTOS.

1. DEFIRO a produção de provas orais consistentes no depoimento 

pessoal das partes e na oitiva das testemunhas arroladas.

2. DESIGNO audiência de instrução e julgamento PARA O DIA 27 DE 

JUNHO DE 2018, ÀS 15h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), devendo a 

parte apresentar rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de preclusão (art.357, §4º, CPC/2015).

3. CABE AO ADVOGADO DA PARTE INFORMAR OU INTIMAR A 

TESTEMUNHA POR ELE ARROLADA DO DIA, DA HORA E DO LOCAL DA 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, a qual deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§1º, CPC/2015), DISPENSANDO-SE A INTIMAÇÃO DO JUÍZO. A inércia na 

realização da intimação a que se refere importa desistência da inquirição 

da testemunha (§ 3º, art. 455, CPC/2015).

4. A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação acima aludida, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição (art. 

455, §2º, CPC/2015).

5. Expeça-se o necessário Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 93868 Nr: 7626-66.2009.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euripedes Luiz Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376, Luceia Fatima Ribeiro Leite - OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Diante da informação de quitação das CDAs nº. 113358 a 113362, 

DEFIRO o pedido de fls. 151. DESENTRANHE-SE as respectivas CDAs, 

conforme requerido.

2. INTIME-SE a parte Exequente para que apresente planilha atualizada do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 798, I, b, 

CPC/2015.

3. CERTIFIQUE-SE Senhora Gestora acerca do cumprimento das 

determinações de fls. 148.
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4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 33588 Nr: 320-56.2003.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ruy Massid Hamidah Ramos, Faruk Antônio 

Hamidah Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT, Leandro de Oliveira Dolzan - OAB:MT 6521, 

Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 Vistos.

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

valor da dívida, conforme cálculo apresentado, sob pena de aplicação de 

multa de 10% e incidência de honorários advocatícios, também no 

percentual de 10%, sobre o valor da execução, conforme §1º, 

art.523,CPC/2015.

2.Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou 

pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

3.Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

4.Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

5.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276523 Nr: 5108-88.2018.811.0004

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes da Silva Costa, HELEN CRISTINA 

RODRIGUES DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscila Tauil Adolfo - OAB:MT 

16.693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8.Diante do exposto, DEFIRO a expedição de Autorização de Viagem à 

criança REGINALDO SOUSA DA SILVA, no trajeto compreendido entre 

Barra do Garças-MT – Campinas-SP para o dia 26 de maio de 2018 e com 

retorno para o dia 16 de junho de 2018 na companhia da tia paterna 

MARIA DE LOURDES DA SILVA COSTA, cabendo a ela o dever de 

empreender os esforços necessários para que o translado ocorra com a 

máxima segurança à criança, especialmente pela idade do passageiro e a 

distância a ser percorrida.9.Por conseqüência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015 c/c art. 83, do ECA. 10.CUMPRA-SE, com urgência, SERVINDO 

CÓPIA DESTA DECISÃO COMO ALVARÁ.11.Ciência ao Ministério 

Público.12.Sem custas e honorários advocatícios.13.Após o trânsito em 

julgado, proceda-se às baixas e anotações necessárias e ARQUIVE-SE 

com as cautelas de praxe.14.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 249996 Nr: 6170-03.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRR, NRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLRC

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO a produção de provas orais consistentes no depoimento 

pessoal das partes e na oitiva das testemunhas arroladas.

2. Por corolário, DESIGNO audiência de instrução e julgamento PARA O 

DIA 28 DE JUNHO DE 2018, ÀS 14h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO), 

devendo a parte apresentar rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de preclusão (art.357, §4º, CPC/2015). Observando-se que 

a parte Autora já apresentou o rol de testemunhas às fls. 08.

3. CABE AO ADVOGADO DA PARTE INFORMAR OU INTIMAR A 

TESTEMUNHA POR ELE ARROLADA DO DIA, DA HORA E DO LOCAL DA 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, a qual deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§1º, CPC/2015), DISPENSANDO-SE A INTIMAÇÃO DO JUÍZO. A inércia na 

realização da intimação a que se refere importa desistência da inquirição 

da testemunha (§ 3º, art. 455, CPC/2015).

4. A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação acima aludida, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição (art. 

455, §2º, CPC/2015).

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275622 Nr: 4499-08.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdJAFdM, BBdM, AFdM, EFMS, MdLdM, MLA, 

JBFdM, LFdM, EFdM, ABdM, DFdL

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. PROCESSE-SE em segredo de justiça, nos termos do art. 189, II, 

CPC/2015.

2. CITE-SE o Requerido, por meio de seus representantes, nos endereços 

declinados na inicial, e INTIME-SE-O para audiência de conciliação / 

mediação que DESIGNO para o dia 24 DE JULHO DE 2018 às 12h30min 

(HORÁRIO DE MATO GROSSO).

3. Saliento que o mandado de citação conterá apenas os dados 

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

petição inicial, assegurando ao réu o direito de examinar seu conteúdo a 

qualquer tempo (art. 695, §1º, CPC/2015).

4. Nesta oportunidade será buscada a composição entre as partes, com a 

presença de seus advogados, sob pena de multa, nos termos do §8º, do 

art. 334, CPC/2015. Sendo a composição impossível, terá início a partir da 

data da audiência o prazo para a contestação, nos termos do art. 335, I, 

do CPC/2015. Para este ato deverão ser intimadas as partes e o Ministério 

Público.

 5. Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

6. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

7. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 207543 Nr: 8052-68.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neurivan Barros da Silva Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administrabem Participações Ltda, Evandro 

Moreira Amorim, Cláudio Salles Picchi, J. Virgilio Lançamentos de Imoveis 

Ltda, João Marcelo Passaglia Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sabrina Miranda Brito - 

OAB:MT/22125-B, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidarta Staciarini Rocha - 

OAB:GO-20.630

 VISTOS.

1. Compulsando os autos verifica-se que trata de matéria de direito e, 

portanto, não necessita de dilações probatórias, motivo pelo qual INDEFIRO 
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a prova testemunhal requerida pela Demandante.

2. Desta feita, verificando que o processo encontra-se maduro para 

julgamento, INTIMEM-SE as partes acerca desta decisão, para que se 

manifestem no prazo de 15 (quinze) dias, em atenção ao princípio da 

lealdade processual.

3. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 222454 Nr: 4341-21.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDA KARA JOSÉ PINHEIRO, Espolio de Jair Rocha 

Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMALDO INACIO BOKORNI, ROMILDO JOSÉ 

BOKORNI, Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barra do 

Garças, 3º Tabelião de Notas da Capital, Leda Raquel Sales Bokorni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Rodrigues de 

Oliveira Neto - OAB:14184, Francielly Lima do Carmo - OAB:20348/O, 

RAISA SOUZA RONDON - OAB:OAB/17321, Thais de Freitas Melo - 

OAB:21679-0

 VISTOS.

1. Diante da petição de Emenda à Inicial de fls. 109, RETIFIQUE-SE a capa 

dos autos e os cadastros do Sistema Apolo.

2. INTIMEM-SE os Requeridos ADALBERTO TEIXERA DA SILVA e MATEUS 

BRANDÃO MACHADO, por meio de seus advogados constituídos, para 

emendarem ou ratificarem as defesas já apresentadas às fls. 48/55 e 

76/93, no prazo de 15 (quinze) dias.

3, INTIME-SE a parte Autora para promover a citação dos demais 

Requeridos no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de impossibilidade de 

prosseguimento do feito.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 192118 Nr: 11770-10.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleunice Dias Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Judith Dias Teixeira 

Esteves, Euripedes Luiz Esteves, Marcos José Zampieri, Juliana Silveira 

Carvalho, Rafael Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sabrina Miranda Brito - 

OAB:MT/22125-B, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE TAKISHITA 

MARTINS DA FONSECA - OAB:181581, Peter Joy Sousa das Dores - 

OAB:16.485, Rudinei Adriano Spanholi - OAB:MT 18.030

 Vistos.

1. DEFIRO a produção de provas orais consistentes na oitiva de 

testemunhas e nos depoimentos pessoais das partes, com fundamento no 

art.370, CPC/2015 e, desde já, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento PARA O DIA 20 DE JUNHO DE 2018, ÀS 14h (HORÁRIO DE 

MATO GROSSO), devendo as partes apresentar rol de testemunhas, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão (art.357, §4º, CPC/2015), 

observando-se as já indicadas à fls. 132/133.

2. CABE AO ADVOGADO DA PARTE INFORMAR OU INTIMAR A 

TESTEMUNHA POR ELE ARROLADA DO DIA, DA HORA E DO LOCAL DA 

AUDIÊNCIA DESIGNADA, a qual deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art.455, 

§1º, CPC/2015), DISPENSANDO-SE A INTIMAÇÃO DO JUÍZO. A inércia na 

realização da intimação a que se refere importa desistência da inquirição 

da testemunha (§3º, art.455, CPC/2015).

3. A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação acima aludida, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição 

(art.455, §2º, CPC/2015).

4. Uma vez deferido o pedido de depoimento pessoal das partes, 

INTIME-SE-AS pessoalmente para comparecer na audiência designada, 

sob pena de confissão, na forma do art.385, §1º, CPC/2015.

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275608 Nr: 4488-76.2018.811.0004

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maxsuel Valadão Andrade - 

OAB:OAB/MT-17296/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Cuida-se de ação proposta por VERONILIO MARTINS PANIAGO em face 

de MARIA APARECEIDA FERREIRA MAIA, visando obter a guarda definitiva 

da filha VANESSA FERREIRA PANIAGO.

 2. Compulsando os autos, constata-se que o autor não acostou aos autos 

os documentos necessários à ação proposta, tal como o Termo de Guarda 

Provisória e documentos da menor capazes de comprovar sua filiação.

3. Verifica-se também que em alguns momentos a petição inicial se refere 

a documentos anexos, porém estes não constam nos autos.

4. Ante ao exposto, INTIME-SE o requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial, instruindo o feito com os documentos necessários, 

a luz dos arts. 319 e 320, ambos do CPC/2015, sob pena de indeferimento 

da inicial, nos termos do art. 321, do CPC/2015.

5. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos.

6. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 210718 Nr: 9977-02.2015.811.0004

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cacildo Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cunha da Câmara Holding Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: andréa peres de almeida - 

OAB:31286

 28.Por conseguinte, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na peça 

inicial e uma vez apresentada a cópia autenticada do aludido documento 

(fls. 130/137), dou por satisfeita a pretensão do Autor.29.CONFIRMO 

parcialmente a decisão liminar de fls. 20/21, retirando tão somente a 

exigência de apresentação do documento original, para admitir a exibição 

de cópia autenticada e legível do citado documento.30.CONDENO a parte 

Requerida no pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, que FIXO em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

causa, conforme art. 85, §2º, do CPC/2015.31.Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

I, CPC/2015.32.Expeça-se o necessário.33.Após o trânsito em julgado, 

PROCEDA-SE às baixas e anotações necessárias e ARQUIVE-SE com as 

cautelas de praxe.34.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 249138 Nr: 5631-37.2017.811.0004

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RBdSA, SMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRA

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 17. Diante do exposto e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA NA PETIÇÃO INICIAL, PARA 

CONDENAR PAULO ROBERTO ALVES no pagamento de 50% do valor do 

salário mínimo vigente no país, equivalente hoje a R$ 477,00 e mais 50% 

(cinquenta por cento) das despesas extraordinárias em favor da filha 

ROBERTA BEATRIZ DOS SANTOS ALVES, a título de pensão alimentícia. O 

pagamento dos valores deverá ter como data de vencimento todo dia 10 

de cada mês.18. Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução 
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de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.19. Custas pelo requerido. DEIXO de arbitrar honorários advocatícios, 

tendo em vista que a parte autora é assistida pela Defensoria Pública.20. 

Após o trânsito em julgado e, cumpridas todas as determinações, 

ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações necessárias.21. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 185587 Nr: 6757-30.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique Alves Curcino, Lucélia Santos 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catarina Neto Araujo - 

OAB:208460/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrey da Silva Carvalho - 

OAB:MT 15.748, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 Vistos.

1.Quanto à petição de fl.176, por ora, AUTORIZO apenas os reparos 

imprescindíveis à reparação do bem litigioso, a fim de preservá-lo.

2.Acerca do muro, os demais herdeiros devem ser ouvidos. Assim, 

DETERMINO sejam os sucessores intimados para se manifestarem acerca 

do pedido de construção do muro, bem como sobre a documentação 

apresentada pelo Cartório, no prazo de 10 (dez) dias.

3.Tudo cumprido, conclusos. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 231804 Nr: 10324-98.2016.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Continental Agro Grãos e Fertilizantes Ltda, Tales 

Xavier de Bastos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal da Unidade Avançada 

de Fiscalização do Estado de Mato Grosso, Moacir Pontes Acioli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 18.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão inicial, resolvendo o mérito da demanda na 

forma do art. 487, I, CPC/2015.19.Por conseguinte, REVOGO a liminar 

deferida às fls.40/41.20.SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, conforme art. 10, 

XXII, da Constituição Estadual e art. 25, da Lei 12.016/2009. 21.Ciência ao 

Ministério Público. 22.Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações necessárias. 23.Expeça-se o 

necessário.24.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 238547 Nr: 15184-45.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. L. CHERIVATY NELORE J.A - ME, Andre 

Luiz Cherivaty

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

1. Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO 

BRADESCO S/A em face de A. L. CHERIVATY NELORE J.A – ME, e seu 

interveniente garantidor, ANDRE LUIZ CHERIVATY.

2. Aduz o requerente que celebrou com o requerido um contrato de 

financiamento de crédito, entabulado com fulcro no Decreto-Lei 911/69, 

recebendo como garantia fiduciária o bem descrito na inicial de fls. 04/09.

3. A inicial veio instruída pelos documentos constantes às fls. 10/65, dos 

quais se destacam o contrato celebrado (fls. 37/52) e a notificação de 

constituição em mora (fl. 55/56).

4. Às fls. 80/81 fora juntado acordo firmado entre as partes e subscrito 

pelos respectivos advogados.

 5. Após, os autos vieram-me conclusos para a homologação do referido 

acordo.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

6. Considerando que as partes são maiores e capazes e estão 

devidamente representadas nos autos, HOMOLOGO O ACORDO 

celebrado às fls. 80/81, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, CPC/2015.

7. CUSTAS e HONORÁRIOS conforme acordado pelas partes.

8. Após, proceda-se às baixas e anotações necessárias e ARQUIVE-SE 

com as cautelas de praxe.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 240408 Nr: 16611-77.2016.811.0004

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arlete Alves do Nascimento - 

OAB:14024/MT, Corinta Maria dos Arbués Nery - OAB:MT 21.080, 

ROSIMEIRE CRISTINA ANDREOTTI - OAB:24.038

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que as partes são capazes, estão devidamente 

representadas nos autos, os direitos dos menores estão resguardados, 

bem como o parecer do Ente Ministerial (fl. 62), HOMOLOGO O ACORDO 

CELEBRADO à fl. 53, para que produza seus efeitos legais, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, III, "b", CPC/2015.

2. SEM custas e honorários, dada a gratuidade da justiça (fl. 32).

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258455 Nr: 11799-55.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CVP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAGV

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que as partes são capazes, estão devidamente 

representadas nos autos, os direitos dos menores estão resguardados, 

bem como o parecer do Ente Ministerial (fl. 48), HOMOLOGO O ACORDO 

CELEBRADO às fls. 45/47, para que produza seus efeitos legais, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, III, "b", CPC/2015.

2. SEM custas e honorários, dada a gratuidade da justiça (fl. 37v).

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 264531 Nr: 15851-94.2017.811.0004

 AÇÃO: Petição->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSA

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que as partes são capazes, estão devidamente 

representadas nos autos, os direitos dos menores estão resguardados, 

bem como o parecer do Ente Ministerial (fl.34), HOMOLOGO O ACORDO 

CELEBRADO à fl. 28, para que produza seus efeitos legais, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 
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nos termos do art. 487, III, "b", CPC/2015.

2. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

3. SEM custas e honorários, dada a gratuidade da justiça.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275956 Nr: 4703-52.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosiene Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Antônio Almeida, RJSA, ACSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Cuida-se de Revisional de Alimentos proposta por ROSIENE SILVA em 

face dos menores RAFAEL JORGE SILVA ALMEIDA e ANA CAROLINA 

SILVA ALMEIDA, representados por seu genitor JORGE ANTONIO 

ALMEIDA.

2. Constata-se da inicial que a autora pretende obter a redução da pensão 

alimentícia de 2 (dois) salários mínimos para 1 (um) salário mínimo e que à 

ação foi dado o valor de R$ 954,00 pela parte autora. Acerca deste tema, 

vejamos a jurisprudência:

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. VALOR DA CAUSA. 

AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. Intimação que alcançou seu objetivo 

(art. 236, § 1º, do CPC). Tratando-se de ação revisional de alimentos, a 

diferença entre a prestação estabelecida e a que o autor pretende, e a 

soma das doze diferenças será o valor da causa. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO IMPROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70041329756, 

Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard 

Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 11/05/2011)

 3. Ante ao exposto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a petição inicial, a fim de que seja corrigido o valor 

da causa, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 

do CPC/2015

4. Decorrido o prazo, voltem-me conclusos.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 216168 Nr: 563-43.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SKdSA, MOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de Execução de Alimentos ajuizada por SARAH KAROLINE DA 

SILVA ALVES, rep. por sua mãe MÔNICA OLIVEIRA SILVA, em face de 

MAURITYALVES DE OLIVEIRA.

2. Às fls. 41, a Exequente informa o pagamento da obrigação e pugna pela 

extinção do feito, com o recolhimento do mandado de intimação já 

expedido, de nº. 172093.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Conforme se verifica do documento de fls. 41, o Executado quitou 

integralmente a dívida alimentícia, cobrada nesta Execução.

5. Ante ao exposto, considerando a satisfação do débito cobrado, JULGO 

EXTINTA a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil/2015.

6. SEM CUSTAS e honorários, uma vez que DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita.

7. Cientifique-se o Ministério Público.

08. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

09. Expeça-se o necessário.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 237060 Nr: 14185-92.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Junior Moreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Valdivino da Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.CHAMO O FEITO à ordem e REVOGO a decisão de fl.63.

2.CITE-SE o requerido no endereço anexo. REDESIGNO a audiência de 

conciliação PARA O DIA 05 DE JUNHO DE 2018, ÀS 14h00min (HORÁRIO 

DE MATO GROSSO).

3.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 235200 Nr: 12879-88.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco BMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Mario Clemente Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:MT 11.877-A, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO BMAC 

S/A.

2. Antes mesmo da citação do requerido a parte autora desistiu da ação, 

pugnando pela extinção do feito (fl. 59).

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Diante do desinteresse da parte autora no prosseguimento do feito, 

considerando que a parte ré sequer foi citada, HOMOLOGO a desistência 

da ação para que produza seus efeitos legais e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, 

VIII, CPC/2015.

5. CUSTAS pela requerente. SEM honorários advocatícios, uma vez que 

não foi formada a relação processual.

6. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 224971 Nr: 5881-07.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HKGdS, LAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRGdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kátia Gobatti Calça - OAB:MT 

13.745, Paulo Henrique Gomes Marques - OAB:MT/20.607-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAYNE CORREA DEVOTTE - 

OAB:22003/0

 VISTOS.

1. Devido as informações da autora às fls. 82/83, que demonstram a 

possibilidade do executado estar se omitindo para que não ocorra o 

cumprimento do mandado de prisão e com fulcro no art, 528, § 3º do 

CPC/15, EXPEÇA-SE novo mandado de prisão com mesmo endereço 

encontrado à fl. 69.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271668 Nr: 2079-30.2018.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleub Almeida Souza, Paula Cristina Silva Soares Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aureliana Carvalho Ferreira - 
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OAB:MT 16.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que as partes são capazes, estão devidamente 

representadas nos autos, os direitos do infante estão resguardados, bem 

como o parecer do Ente Ministerial (fls. 31), HOMOLOGO O ACORDO 

CELEBRADO às fls. 04/10, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b, CPC/2015.

2. Sem custas e honorários, uma vez que DEFIRO a Justiça Gratuita, nos 

termos do art. 98, do CPC/2015.

3. Expeça-se o necessário. Após, proceda-se às baixas e anotações 

necessárias e ARQUIVE-SE com as cautelas de praxe.

4. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 170623 Nr: 3044-81.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Dias Carolina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailton Gonçalves da Silva, E. L. Esteves 

Imobiliária, Célio Machado Arruda, José Ribeiro de Souza, Ângela da Silva 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, André Luiz Soares Bernardes - OAB:MT 

13.613, Antônio João Ferreira Iglesias - OAB:MT 3.166-A, Arlete 

Alves do Nascimento - OAB:14024/MT, Corinta Maria dos Arbués 

Nery - OAB:MT 21.080, Humberto Alves do Nascimento - OAB:MT 

14.040, Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126, Vinicios Matos 

Pereira - OAB:13168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:MT 17.795-O

 VISTOS.

1. Diante da certidão de fls. 183 que desmente a informação de 

falecimento da parte Autora, REVOGO o despacho de fls. 184.

2. INTIME-SE a parte Autora para que promova o andamento do feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276128 Nr: 4817-88.2018.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Donizete de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. Sousa Silva Me, Leo Sousa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 05 DE 

JUNHO DE 2018 às 15h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

2. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

 3. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das 

partes, a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 

(quinze) dias para o adimplemento (art. 335, I c/c art. 701, ambos do 

CPC/2015) ou oposição de Embargos (art. 702, CPC/2015).

4. No mandado deverá constar que, em sendo cumprido, o devedor ficará 

isento de custas e honorários advocatícios (art. 701, § 1º, CPC/2015). 

Conste, ainda, que não sendo pago o débito e se não forem oferecidos 

embargos no prazo legal, constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial (art. 701, §2º, CPC/2015).

5. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 180238 Nr: 2192-23.2014.811.0004

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ester Alves da Silva, Espólio de 

Antonio Saboia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Catarina Neto Araujo - 

OAB:208460/SP, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 7.814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Catarina Neto Araujo - 

OAB:208460/SP

 Vistos.

1.DEFIRO o pedido de fl.238, devendo os peticionantes, no mesmo prazo 

de cinco dias pleiteado, informar se também patrocinam os demais 

herdeiros à época representados pelo Dr.Raul Dolzan e, sendo o caso, 

juntarem as respectivas procurações.

2.Decorrido o prazo, independentemente de manifestação, conclusos para 

o prosseguimento feito. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272521 Nr: 2654-38.2018.811.0004

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rozeir Alves da Silva, Eva Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que as partes são capazes, estão devidamente 

representadas nos autos, os direitos dos menores estão resguardados, 

bem como o parecer do Ente Ministerial (fl. 15), HOMOLOGO O ACORDO 

CELEBRADO às fls. 04/05, para que produza seus efeitos legais, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, III, "b", CPC/2015.

2. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

3. SEM custas e honorários, dada a gratuidade da justiça.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 260690 Nr: 13418-20.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EA, DEAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSG

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que as partes são capazes, estão devidamente 

representadas nos autos, os direitos dos menores estão resguardados, 

bem como o parecer do Ente Ministerial (fl. 37), HOMOLOGO O ACORDO 

CELEBRADO às fls. 34/36, para que produza seus efeitos legais, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, III, "b", CPC/2015.

2. SEM custas e honorários, dada a gratuidade da justiça (fl. 17).

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 174235 Nr: 7561-32.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donatone Engenharia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Assunção Nunes - 
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OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando as informações de fl. 55/56, ACOLHO o pedido de 

desentranhamento da CDA de nº 171394, em face da quitação do débito 

referido pelo executado.

2. Dessa forma, INTIME-SE o exequente para que apresente planilha de 

cálculo atualizada referente ao crédito fiscal remanescente, conforme 

preceituado no art. 798, I, b, CPC/2015, a fim de que se dê o devido 

prosseguimento ao feito.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272936 Nr: 2904-71.2018.811.0004

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Muniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Vieira da Encarnação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARA DE HOLLEBEN LEITE 

MUNIZ - OAB:OAB-MT 5.446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. De acordo com o art. 288 CPC/2015, o juiz de ofício corrigirá o erro de 

distribuição. Deste modo, DETERMINO o cancelamento da distribuição e a 

consequente extração dos documentos das fls. 04/06 para que seja 

encartada nos autos principais (Cód.: 21741).

2. Após, volvam-me os autos Cód. 21741 conclusos.

 3. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270651 Nr: 1440-12.2018.811.0004

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAD

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BLAINY DANILO MATOS 

BARBOSA - OAB:16.023

 15.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, CONCEDO a 

guarda provisória de JHENNYFER WENDY DUARTE e KÉFFELYN DUARTE 

DE CARVALHO à requerente STEFANY DUARTE, nos termos do artigo 33 

da Lei nº8.069/90, bem como FIXO alimentos provisórios em favor das 

adolescentes no percentual de 25% sobre o salário mínimo ao senhor 

JASON RODRIGUES DE CARVALHO e de 50% sobre o salário mínimo à 

senhora DUCILÉIA APARECIDA DUARTE.16.Dada a indisponibilidade do 

d i re i to  d i scu t ido ,  DEIXO de  des igna r  aud iênc ia  de 

conciliação.17.DETERMINO a realização de estudo psicossocial com as 

adolescentes e sua família, no prazo de 10 (dez) dias.18.CITEM-SE os 

requeridos para apresentarem contestação no prazo legal.19.Ciência ao 

Ministério. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 242494 Nr: 1071-52.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVON, Camila Pereira de Oliveira

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

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudino Bortolanza - OAB:MT 

21.716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.DEFIRO o parcelamento das custas processuais em 02 vezes, com 

fundamento no art.98, §6º, CPC/2015.

2.Quitadas, CUMPRA-SE integralmente a sentença. Intimem-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 220722 Nr: 3231-84.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETE RODRIGUES FERREIRA BATISTA, 

Elizabete Rodrigues Ferreira, Donizete Rodrigues Ferreira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 61 e DETERMINO seja procedida a consulta 

junto aos sistemas BACENJUD e INFOJUD, no intuito de obter o endereço 

atualizado dos Executados.

 2. Após, INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar pugnando o que entende de direito.

3. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 19570 Nr: 499-92.2000.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlindo Domingos da Silva, Alonso José Ribeiro 

Filho, ALBINO DOMINGOS PENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, Érika Carvalho Assis - OAB:MT 10.905, Fabiana 

Napólis Costa - OAB:MT 15.569, Jorge Humberto Ramos Almeida 

dos Reis - OAB:13560/MT, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 

5.734

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Execução de título extrajudicial movida pelo Banco 

do Brasil S/A em face de Arlindo Domingos da Silva.

2. Às fls. 228/230 fora rejeitada a exceção de pré-executividade de fls. 

203/214 e, por conseguinte, determinou-se a expedição de mandado de 

avaliação do bem penhorado.

3. Após, verifico manifestação da parte executada requerendo a 

suspensão do processo pelo período de 06(seis) meses, conforme fls. 

231.

4. É O BREVE RELATO. DECIDO.

5. Como se sabe, a suspensão do processo de execução está 

condicionada aos requisitos previstos no art. 921, do CPC.

6. Em que pese a manifestação trazida aos autos, verifico que a parte 

executada não trouxe qualquer elemento suficiente ao deferimento do 

pedido, bem como deixou de comprovar o preenchimento de qualquer dos 

requisitos autorizadores da suspensão da execução.

7. Assim, entendo que o indeferimento do pedido é medida que se impõe, 

uma vez que o executado sequer demonstrou a necessidade de 

suspensão do processo.

8. Isto posto, INDEFIRO o pedido de fls. 231.

9. CUMPRA-SE na íntegra a decisão de fls. 228/230.

10. Após, conclusos para análise.

11. Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 238423 Nr: 15102-14.2016.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nivaldo Maciel dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alice de Araújo Ormenezi, Daniel Oliveira 

Favretto, Humberto Henrique Valoes dos Santos, LUSIMAR LUZ 

ASSUNÇÃO, Desconhecido (Confinante do Imóvel)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO o pedido de citação por edital uma vez que não se esgotaram 

todos os meios cabíveis para localização da parte requerida, conforme 

prevê o art. 257 do Código de Processo Civil.

2. Outrossim, DETERMINO seja procedida a consulta junto aos sistemas 

BACENJUD e INFOJUD, no intuito de obter o endereço atualizado do 

requerido.

 3. Após, INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar pugnando o que entende de direito.

4. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 232904 Nr: 11138-13.2016.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Igreja Evangélica Assembléia de Deus, Delaíde Claro 

Valadares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Eliel Reis, Elias Marques da Silva, 

FLORISA CARNEIRO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 83 e DETERMINO seja procedida a consulta 

junto aos sistemas BACENJUD e INFOJUD, no intuito de obter o endereço 

atualizado do Executado.

 2. Após, INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar pugnando o que entende de direito.

3. Ademais, RETIFIQUE-SE na capa dos autos, bem como no sistema Apolo 

o nome e dados pessoais do requerido, conforme fls. 89.

4. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 252411 Nr: 7930-84.2017.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zenildo Batista Valadão, Marjorry Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dormecidio de Paula Ferreira, João Francisco 

Neto, SILVANI ALVES GONÇALVES, BETHANIA MONTEIRO DA SILVA 

BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO o pedido de citação por edital uma vez que não se esgotaram 

todos os meios cabíveis para localização da parte requerida, conforme 

prevê o art. 257 do Código de Processo Civil.

2. Outrossim, DETERMINO seja procedida a consulta junto aos sistemas 

BACENJUD e INFOJUD, no intuito de obter o endereço atualizado dos 

Executados.

 3. Após, INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar pugnando o que entende de direito.

4. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 72889 Nr: 6126-33.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Luiz Zampieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sônia Maria de Oliveira Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edmar Rodrigues de Souza 

Júnior - OAB:4325/MT, Mayr Duarte de Lucena Ribeiro Magalhães - 

OAB:MT 12.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silas Fernandes Gonçalves - 

OAB:27405/GO

 5.Assim, tendo em vista que o perito nomeado em fls.459/461 aceitou a 

nomeação do encargo, DETERMINO a sua INTIMAÇÃO, pelo prazo de 05 

(cinco) dias, para apresentação de nova proposta de honorários periciais 

(art.465, §2º, do CPC).6.Com a apresentação dos honorários, INTIME-SE a 

parte credora, para proceder com a integralidade dos honorários periciais, 

adiantando 50% (cinquenta por cento) dos valores para o início dos 

trabalhos e o remanescente ao final, com a apresentação do laudo e de 

eventuais esclarecimentos necessários, nos termos do art.465, §4º, do 

CPC.7.Ainda, AUTORIZO desde já a inclusão de 50% (cinquenta por 

cento) dos valores dos honorários periciais no computo do cálculo da 

execução, vez que ambas as partes suplicaram pela produção da perícia 

e os mesmos devem ser objeto de rateio, consoante determina o art.95, do 

CPC.8.FACULTO às partes, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a 

indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos (art. 465, 

§1°, II e III, CPC).9.Com a apresentação dos honorários, INTIME-SE as parte 

credora, a fim de que no prazo de 05 (cinco) dias deposite a primeira parte 

dos honorários.8. Efetuado o depósito dos valores relativos aos 

honorários periciais, INTIME-SE pessoalmente o expert nomeado, com 

cópia dos quesitos formulados, para realizar a perícia e apresentar laudo 

em 30 (trinta) dias, contados da juntada da intimação, informando ao juízo 

a data agendada para o ato o mais breve possível.9. Agendada a perícia, 

INTIMEM-SE as partes e os assistentes técnicos eventualmente indicados, 

com URGÊNCIA.10. Apresentado o laudo pericial, sem necessidade de 

conclusão dos autos, DÊ-SE VISTA às partes para que se manifestem e 

requeiram o que entenderem cabível, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de concordância tácita.12. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 239071 Nr: 15545-62.2016.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANE BRITO PACHECO, Luciane Brito 

Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5.835-A/MT, Thiago de Siqueira Batista Macedo - OAB:MT 

17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 59 e DETERMINO seja procedida a consulta 

junto aos sistemas BACENJUD e INFOJUD, no intuito de obter o endereço 

atualizado da Executada.

 2. Após, INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar pugnando o que entende de direito.

3. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 239874 Nr: 16175-21.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO ORLANDO MANGELOT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alyne Mikaela Souza Lira Mangelot

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS TOBIAS ARGUELLO - 

OAB:20778

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 55 e DETERMINO seja procedida a consulta 

junto ao sistema INFOJUD, no intuito de obter o endereço atualizado da 

parte requerida.

 2. Após, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar pugnando o que entende de direito.

3. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 235033 Nr: 12775-96.2016.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: QCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WdAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS

1. DEFIRO manifestação do MINISTÉRIO PÚBLICO às fls. 55/57, no sentindo 

da realização de novo estudo psicossocial do caso.

2. Após, ABRA-SE vista ao representante do MINISTÉRIO PÚBLICO para 

que se manifeste pelo prazo legal.

3. Voltem-me concluso para deliberação.

4. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276414 Nr: 5034-34.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRV, CRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LVN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579, Henrique Fagundes Marques - OAB:MT 17.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Compulsando os autos, verifico que a parte exequente não juntou cópia 

do título executivo judicial que ensejou a demanda, uma vez que é requisito 

essencial da petição inicial (art. 522, inciso I, c/c art. 527, ambos do 

CPC/2015). Assim, INTIME-SE o doutro procurador da requerente, para 

emendar a petição inicial pelo prazo de 15 (quinze) dias, a fim de instruir a 

petição com o título executivo judicial. Sob pena de indeferimento e 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 208638 Nr: 8666-73.2015.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Fernando Gonçalves Gonzaga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO, por ora, o pedido de fl. 49, uma vez que cabe a parte autora 

promover a citação do requerido (art. 240, § 2º CPC/2015).

2. INTIME-SE a autora para que adote as providências necessárias para a 

citação do demandado, no prazo de 10 (dez) dias.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270113 Nr: 1114-52.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jenaina Nasser

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em que pese a arguição do requerente, verifica-se que o valor 

depositado pela parte requerida consiste na purgação da mora, não há 

que se falar em condenação de honorários advocatícios nesse momento, 

razão pela qual INDEFIRO o pedido de fl. 46.

 2. INTIME-SE o autor para se manifestar quanto o valor depositado à fl. 42, 

sob pena de concordância tácita e consequentemente extinção do feito 

pela satisfação da dívida. FIXO prazo de 15 (quinze) dias.

 3. RECOLHA-SE, por ora, o mandado de fl. 38, caso já foi distribuído para 

o oficial de justiça.

 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 259195 Nr: 12331-29.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Inácio da Costa, Daniel de Oliveira Costa, Celina 

Inácio de Oliveira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ainda, não merece prosperar a legação de atribuição de preço vil ao 

imóvel, uma vez que o valor constante na AV-16-57668 (fls.271), foi 

constituído em consonância com a base de cálculo do Imposto de 

Transmissão de Bens Imóveis, guardando relação com a disposição do 

art.24, parágrafo único, da Lei 9.514/1997. Importante ressaltar que a 

mera propositura de ação revisional de contrato não possui o condão de 

suspender a exigibilidade do título, consoante entendimento sumulado do 

STJ. Com isso, resta evidenciada a ausência da probabilidade do direito 

invocado pelo autor. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência por ausência dos requisitos legais. Cumpra-se os termos da 

decisão de fls.227/231. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 170503 Nr: 2902-77.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Damião Novaes Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Moraes Amorim - 

OAB:E-19676/ MT, Maira Lice Sampaio Santana - OAB:MT 17.444, 

Pablo Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 Vistos.

 1. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida entre as partes 

supramencionadas.

 2. As folhas 99vº o Exequente requereu o arquivamento do feito, ante o 

cumprimento da obrigação.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Já tendo sido quitada a obrigação cobrada neste feito, conforme se vê 

às folhas 93/94, a extinção do feito é medida que se impõe.

5. Isto posto, com fundamento no art. 924, II, do CPC/2015, declaro quitada 

a obrigação da parte requerida e via de consequência, julgo extinta a 

presente execução, com resolução do mérito.

6. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 196486 Nr: 1441-02.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Bernardo Filho, Welliton Bernardo de Godoy

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio de Oliveira da Silva, Maria José da 

Silva, Zezilda Bispo da Silva, Nivaldo da Silva, Lidia Reis da Silva, Espólio 

de Pedro Oliveira da Silva, Moisés Alves do Nascimento, Marcos Willian 

Silva, Elaine Craveiro da Luz, Zezilda Bispo da Silva, Analy Oliveira da 

Silva, João Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da parte autora via DJE, 

para efetuar o depósito da diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de citação/intimação do Espólio de Pedro Oliveira 
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da Silva, na pessoa de seu representante legal (endereço de fl. 70), no 

valor de R$ 18,00, devendo acessar o site do tjmt.jus.br, para emissão do 

boleto para pagamento da diligência e comprovar nos autos, no prazo de 

cinco dias.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 207541 Nr: 8050-98.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcel Pereira Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administrabem Participações Ltda, Evandro 

Moreira Amorim, Cláudio Salles Picchi, J. Virgilio Lançamentos de Imoveis 

Ltda, João Marcelo Passaglia Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sabrina Miranda Brito - 

OAB:MT/22125-B, Vinicius de Morais Oliveira - OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CLAUDIO DE TOLEDO 

PICCHI - OAB:224962, Sidarta Staciarini Rocha - OAB:GO-20.630

 Certifico e dou fé que, tendo em vista que as cartas de citação 

endereçadas aos requeridos João Marcelo Passaglia Ribeiro e J. Virgílio 

Lançamento de Imóveis Ltda., foram devolvidas pelo Correio pelo motivo 

"ausente" e "mudou-se" (fls. 256, 286 e 255, respectivamente)e, nos 

termos da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar o requerente, 

via DJE, para que, no prazo de 5 dias, se manifeste acerca de referidas 

devoluções e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274342 Nr: 3703-17.2018.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmilson Nunes Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leontina da Costa Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Em que pese o pedido de justiça gratuita da parte autora, bem como a 

faculdade concedida para emendar a inicial visando aportar ao feito 

documento capaz de demonstrar a real necessidade do benefício, ainda 

assim o requerente não demonstrou cabalmente sua hipossuficiência.

 2. Assim, FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

fim de que a parte Autora instrua o feito com cópia da declaração de 

imposto de renda para comprovação da necessidade do benefício da 

Assistência Judiciária Gratuita, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do artigo 321 do CPC/2015.

3. Ou, proceda ao recolhimento das custas judiciais, no mesmo prazo 

acima aludido, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme 

determina a CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, itens 2.14.1 e 

seguintes e art. 290, do CPC/2015.

4. Por outro lado, DETERMINO o apensamento deste feito com o Cód.: 

261504, vez que a parte alegou conexão entre as ações.

 5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258196 Nr: 11624-61.2017.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCMLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nubbia Camila Nunes Paiva - 

OAB:22484/O, RAYNER CARVALHO MEDEIROS - OAB:28336

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

1. Cuida-se de Ação de Divórcio movida entre partes já mencionadas.

 2. As folhas 31 e verso, em audiência de conciliação perante o Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos, as partes entabularam acordo, 

suplicando ao final pela homologação e extinção do feito após a quitação 

do valor pela parte requerida.

 3. Isto posto, presentes os requisitos estampados no artigo 731 do Código 

de Processo Civil/2015, homologo por sentença judicial os termos 

acordados às folhas 31 e verso,, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, com forte no artigo 487, inciso III, alínea “b” do mesmo estatuto 

processual.

 4. Estando preenchidos os requisitos legais, DECRETO O DIVÓRCIO do 

casal Luzia Célia Marques Lima Gonçalves e Eurípedes Junior Gonçalves, 

ambos qualificados nos autos, declarando extinto o casamento e seus 

efeitos, o que faço com supedâneo no art. 226, § 6º da Constituição 

Federal e no art. 1571, IV, do Código Civil, via de consequência, julgo 

extinto o feito, com o julgamento do mérito. A Conjugue Varoa voltará a 

usar o nome de solteira.

5. Sem CUSTAS.

 6. Transitada em julgado, expeçam-se mandados de inscrição e 

averbação aos Cartórios competentes e em seguida, arquivem-se os 

autos com as baixas e cautelas de estilo.

7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 224346 Nr: 5527-79.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fernando Guerra Junqueira Schimidt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antonio Ignácio, Vandil Sergio Gomes 

de Oliveira, Adeclair Bernardino Teixeira, Helio Lima Leão, Wladimir Moreto, 

Maria Cecilia Brunini Moreto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FATIMA SUELY RAMALHO 

DOS S CORBELINO - OAB:5037

 VISTOS.

1. Trata-se de Ação ordinária de nulidade de escritura pública e registro 

público ajuizada por Fernando Guerra Junqueira Schmidt em face de 

Marco Antônio Ignácio (E outros).

2. Às fls. 198/199 o requerido Sr. Adeclar Bernadinho Teixeira reconhece 

como procedente o pedido de autor. Manifesta também concordância com 

o pedido do autor os requeridos Sr. Vladimir Moreto e Sra. Maria Cécilia 

Brunini (fls. 201), bem como o requerido Hélio Lima Leão (fls. 204)

3. É O RELATÓTIO. DECIDO.

4. Considerando os requeridos Marco Antônio Ignácio e Vandil Sérgio 

Gomes de Oliveira ainda não foram citados, entendo que a parte autora 

deve providenciar meios a fim de viabilizar a citação da parte contrária.

5. Assim, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

informar os endereços dos requeridos não citados, sob pena de 

indeferimento do pedido de homologação da concordância.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271517 Nr: 1971-98.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YLC, JLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdFN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jullianna Lacerda Cunha - 

OAB:OAB/MT 20473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

1. Cuida-se de pedido de cumprimento provisório de decisão movido entre 

as partes já qualificadas.

 2. No despacho inicial de folhas 307 e verso fora determinado que autora 

procedesse à emenda à petição inicial no intuito de informar o valor do 

débito, bem como juntasse documentos visando à comprovação do pedido 

de gratuidade da justiça ou que, em igual prazo providenciasse o 

recolhimento das custas, processuais, contudo, a Autora permaneceu em 

silêncio, conforme se vê pela certidão de folhas 09.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.
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4. Considerando que a parte autora não cumpriu a determinação contida 

no despacho de fl. 07 e verso, impõe-se o indeferimento da petição inicial, 

consoante o disposto no Parágrafo Único do art. 321, CPC/2015.

5. Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do 

art. 321, parágrafo único, e art. 330, IV, in fine, ambos do CPC, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem 

resolução de mérito, fulcro no art. 485, I, CPC, bem como DETERMINO o 

cancelamento da distribuição, conforme preceitua o artigo 290, também do 

Código de Processo Civil.

6. Transitada em julgado, devolva-se os documentos que instruíram a 

presente ação ao postulante, apos ARQUIVEM-SE.

 7. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 97457 Nr: 2443-80.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Gonçalves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Não a que se falar de penhora de valores antes da citação do 

executado, pois ainda não houve a angularização processual, motivo pelo 

qual INDEFIRO o pedido de fl. 132.

 2. INTIME-SE o exequente para fornecer o endereço visando a citação do 

executado, no prazo de 10 (dez) dias, (art. 240, §2º, CPC).

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 225638 Nr: 6270-89.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joire C. de Oliveira - Me, Joire Câmara de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 53 e DETERMINO seja procedida a consulta 

junto ao sistema INFOJUD, no intuito de obter o endereço atualizado da 

parte requerida.

 2. Após, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar pugnando o que entende de direito.

3. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 81309 Nr: 4636-39.2008.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas de Souza Ormenezi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

2. PROCEDA-SE à consulta por meio do Sistema InfoJud a fim de obter as 

três últimas declarações de imposto de renda das executadas, com o fito 

de se apurar a existência ou não de bens passíveis de penhora.

3. Ressalte-se que as cópias das declarações deverão ser mantidas em 

arquivo específico, visando o resguardo do sigilo fiscal do devedor, 

podendo ser manuseado apenas pelas partes e pelo Magistrado, com o 

fim exclusivo de averiguar a existência ou não de bens passíveis de 

penhora.

4. Juntadas as informações, INTIME-SE o exequente para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento do feito.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 48672 Nr: 655-07.2005.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gaspar Braz Parreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

2. PROCEDA-SE à consulta por meio do Sistema InfoJud a fim de obter as 

últimas declarações de imposto de renda do executado, com o fito de se 

apurar a existência ou não de bens passíveis de penhora.

3. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

4. Juntadas as informações, INTIME-SE o exequente para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento do feito.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 263911 Nr: 15440-51.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio Alberto Pallazzo de Melo, Alcineia Cintia Palazzo de 

Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco da Amazonia s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PÉRICLES LANDGRAF ARAÚJO 

DE OLIVEIRA - OAB:18294/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisangela Hasse - 

OAB:8689/MT

 VISTOS.

1. Cumpra-se as deliberações contidas em fls.175/187 e após, voltem-me 

conclusos.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 84953 Nr: 8117-10.2008.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Zacari & Cia Ltda, Iria Viviani Zacari, Luiz 

Zacari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

2. PROCEDA-SE à consulta por meio do Sistema InfoJud a fim de obter as 

três últimas declarações de imposto de renda do executado, com o fito de 

se apurar a existência ou não de bens passíveis de penhora.

3. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

4. Juntadas as informações, INTIME-SE o exequente para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento do feito.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 186415 Nr: 7388-71.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Karoline Neves Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Univar Associação Barragarcense de 

Educação e Cultura
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Lima de Oliveira - 

OAB:23713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karla Adriana Schaerfer da 

Silva - OAB:MT 14.313, Michel Ribeiro Rodrigues Silva - OAB:MT 

12.081

 Vistos.

1. Em análise aos autos, percebo que às fls. 172 fora procedida penhora 

online dos ativos da parte ré, restando frutífera a diligência do juízo 

realizada por meio do sistema BACENJUD. (EXTRATO ANEXO)

2. Contudo, consta dos autos que os valores bloqueados não foram 

repassados pela Instituição Financeira à conta única do poder judiciário, 

conforme ofício de fls. 185-v.

 3. Assim, OFICIE-SE, no endereço em anexo, ao DIRETOR da Cooperativa 

de Crédito de Livre Admissão da Região Sul de Mato Grosso-SICOOB SUL, 

Sr. Sirley Eneias de Morais Rinaldi (Anexo), bem como à PRESIDENTE da 

Cooperativa Sra. Naiara Reis Machado (Anexo) para que proceda a 

imediata transferência dos valores bloqueados na importância de 

R$10.191,70 (Dez mil, cento e noventa e um reais e setenta e sete 

centavos) para conta judicial vinculada a estes autos, via SISCONDJ, 

conforme extrato anexo, sob pena de incorrer em crime de desobediência.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 165134 Nr: 7100-94.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edinalbia Fragas da Silva, Edinalbia Fragas da 

Silva

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

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Compulsando os autos, verifico que a parte autora requereu às fls. 153 

o sobrestamento do feito pelo período de 180 (cento e oitenta) dias.

2. Assim, SUSPENDO a presente execução de título extrajudicial, pelo 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a fim de possibilitar eventual busca 

por bens do executado a fim de satisfazer a obrigação.

 3. Transcorrido o prazo assinalado, INTIME-SE a parte autora para 

manifestação nos autos acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do processo, nos 

termos do art. 485, III, do CPC/2015.

4. Após, voltem-me conclusos.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 13014 Nr: 1800-45.1998.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Alves de Matos - 

OAB:MT 4.502

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cinara Campos Carneiro - 

OAB:MT 8.521, Romeu Aquino Nunes - OAB:

 Vistos.

1. Ao considerar o lapso temporal transcorrido, REMETAM-SE o feito ao 

Contador Judicial para atualização dos cálculos de fls. 740.

2. CUMPRA-SE na íntegra a decisão de fls. 736/737, item “7”, ante o 

desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão em 

análise, conforme Acórdão de fls. 781.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 161065 Nr: 1887-10.2012.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marina de Queiroz Cozza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uedson Alves Lira, Edson de tal, Espólio de 

Lauro Soares de Assis, Elke Souza Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Magurno Fernandes - 

OAB:97.217-MG, Denis Cavalcante Pereira - OAB:17548/O, Edilvan da 

Silva Maia - OAB:GO 14.564, KARULLINY NEVES DA SILVA - 

OAB:39766

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilvan da Silva Maia - 

OAB:GO 14.564

 VISTOS.

1. INDEFIRO o pedido de citação por edital de fl. 413, uma vez que o 

sistema BACENJUD informou dois endereços da parte Uedson Alves Lira 

(fl. 409).

 2. INTIME-SE a parte autora para manifestar requerendo o que entender 

de direito. FIXO prazo de 15 (quinze) dias.

 3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 185935 Nr: 7036-16.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucar Auto Peças Ltda, Ramon Tavares 

Vargas, Suzana Regia Vargas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

2. PROCEDA-SE à consulta por meio do Sistema INFOJUD a fim de obter 

informações acerca de transações imobiliárias que envolvam os 

executados (DOI), com o fito de se apurar a existência ou não de bens 

passíveis de penhora.

3. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

 4. Juntadas as informações, INTIME-SE o exequente para se manifestar 

no prazo de 10 (dez) dias.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 182542 Nr: 4548-88.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Dall Agnol

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

OAB:GO/22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INDEFIRO o pedido de fl. 68, vez que somente se considera válidas as 

intimações dirigidas ao endereço, caso a parte não atualize nos autos (art. 

274, parágrafo único, CPC/2015), e não quando visa a citação da parte.

 2. A citação do requerido cabe à parte autora promover às providências 

necessárias a consecução do ato (art. 240, § 2º CPC/2015).

3. Deste modo, INTIME-SE a autora para que adote as providências 

necessárias para a citação do demandado, no prazo de 10 (dez) dias.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271658 Nr: 2071-53.2018.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Wilson Ferreira Miranda, Ozete Lemes de 

Moraes Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 
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Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, com fulcro no 

art. 226, §6º, da Constituição Federal, e art. 40, caput, da Lei 6.515/77, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, razão pela qual 

HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes (fls. 04/06) e DECRETO O 

DIVÓRCIO de SEBASTIÃO WILSON FERREIRA MIRANDA e OZETE LEMES 

DE MORAES MIRANDA, extinguindo a sociedade conjugal e o vínculo 

matrimonial até então existentes entre o casal.10.DETERMINO ainda que se 

cumpram as cláusulas e as condições do acordo homologado (fls. 04/06). 

11.A requerente voltará a usar o nome de solteira: OZETE LEMES DE 

MORAES.12.Por fim, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, determinando seu 

arquivamento após cumprimento das determinações e das formalidades 

legais.13.SEM custas e honorários advocatícios. Ciência ao Ministério 

Público.14.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitada em julgado, 

EXPEÇAM-SE os mandados e ofícios necessários.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 23168 Nr: 146-18.2001.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIBARRA-COOPERATIVA DE CRÉDITO 

RURAL DE BARRA DO GARÇAS, David Lincoln de Campos, Jair José 

Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:MT N 20.945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELMAR VICENTE DE LIMA 

- OAB:4471, Walter George Ramalho de Lima - OAB:18.256/MT

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico que a parte autora requereu às fls. 357 

penhora do imóvel descrito. No entanto, deixou de aportar comprovante da 

titularidade do referido bem a fim de possibilitar melhor análise do pedido 

retro.

2. Assim, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

aportar ao feito Registro de Matrícula atualizado do imóvel mencionado 

para apreciação do pedido de fls. 357.

3. Após, voltem-me conclusos.

4. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 164092 Nr: 5820-88.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instaladora Eletrônica União Ltda, Jonas 

Barbosa da Silva, Nélio Primo dos Santos, Zilda Aparecida Ribeiro da Silva

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

Grosso - OAB:, Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

2. PROCEDA-SE à consulta por meio do Sistema INFOJUD a fim de obter 

informações acerca de transações imobiliárias que envolvam os 

executados (DOI), com o fito de se apurar a existência ou não de bens 

passíveis de penhora.

3. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

 4. Juntadas as informações, INTIME-SE o exequente para se manifestar 

no prazo de 10 (dez) dias.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 180604 Nr: 2535-19.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilves Furtado de Queiroz Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

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

de Mato Grosso - OAB:

 8.A propósito: “AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – 

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE 

COBRANÇA – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE 

CRUZEIROS REAIS EM URV – DEFASAGEM NOS VENCIMENTOS – 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA – APURAÇÃO EM 

LIQUIDAÇAO DE SENTENÇA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS 

SUPERIORES – MATÉRIA PACÍFICA – RECURSO DESPROVIDO. {...} à 

apuração e acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus 

vencimentos para URV, nos termos da Lei nº 8.880/94, levando-se em 

conta a data do efetivo pagamento, bem como determina a realização de 

liquidação de sentença, por arbitramento, com a finalidade de se aferir se 

houve a reestruturação da carreira dos servidores agravados, se esta 

supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e qual o 

percentual devido. Decisão em conformidade com o entendimento 

majoritário dos tribunais superiores. Limitando-se o agravante a 

demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada, sem 

apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não 

provimento do agravo interno é medida que se impõe.” (AgR 166895/2016, 

DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 03/04/2017, Publicado no DJE 06/04/2017).DISPOSITIVO9.Pelos 

argumentos acima expostos, DEFIRO a LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, 

observando-se o rito estabelecido no artigo 510, do CPC, ante a natureza 

do objeto da liquidação.10.Nesses termos, intimem-se as partes 

(Exequente e Executado) para que, no prazo de 15 (quinze) dias 

apresentem pareceres/documentos elucidativos, de modo a sustentar o 

valor que entenderem devidos/indevidos, nos termos do artigo 510 do 

CPC. 11.Dê-se ciência ao réu, pessoalmente, na pessoa do seu 

representante legal, por se tratar de ente público municipal.12.As 

providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 260652 Nr: 13389-67.2017.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AM Comércio e Distribuidora de Tripas Ltda, Amarildo 

José Fornazier

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Mazetto Neto e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos José da Silva - 

OAB:21255/MR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

1. No despacho inicial de folhas 28 fora determinado que autora 

procedesse à emenda à petição inicial no intuito apresentar documentos 

visando à comprovação do pedido de gratuidade da justiça ou que, em 

igual prazo providenciasse o recolhimento das custas, processuais, 

contudo, a Autora permaneceu em silêncio, conforme se vê pela certidão 

de folhas 30.

2. É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Considerando que a parte autora não cumpriu a determinação contida 

no despacho de fl. 28, impõe-se o indeferimento da petição inicial, 

consoante o disposto no Parágrafo Único do art. 321, CPC/2015.

4. Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do 

art. 321, parágrafo único, e art. 330, IV, in fine, ambos do CPC, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem 

resolução de mérito, fulcro no art. 485, I, CPC, bem como DETERMINO o 

cancelamento da distribuição, conforme preceitua o artigo 290, também do 

Código de Processo Civil.

5. Transitada em julgado, devolva-se os documentos que instruíram a 

presente ação ao postulante, apos ARQUIVEM-SE.

 6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva
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 Cod. Proc.: 180216 Nr: 2171-47.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ernani Reinoldo Bundchen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Xavante Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Cecília Galbiatti de 

Oliveira - OAB:MT 7.814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:MT 6.293-A, Caio Cesar Claudino Cavalcante - 

OAB:22.955, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 Certifico que o recurso de apelaçao de folhas 342/359 apresentado pela 

parte requerida, fora interposto tempestivamente e devidamente preparado 

conforme folhas 360/361. E conforme artigo 1.010 do CPC, impulsiono os 

presentes autos para intimação da parte apelada para contrarrazoar no 

prazo de quinze dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 164706 Nr: 6536-18.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NF Distribuidora de Bebidas Ltda - ME, 

Francisco Carlos Costa da Luz, Heliton Alberto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls.78 e, via de consequência, determino que 

proceda-se com a avaliação do veículo descrito em fls.70.

2. Com a juntada do laudo de avaliação, INTIMEM-SE as partes litigantes 

imediatamente, para manifestação, pelo prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de preclusão.

3. Após, proceda-se Srª. Gestora Judiciária, com urgência, a designação 

de datas para a realização de leilão presencial, a ser realizado pelo Sr. 

Meirinho Plantonista, nos termos do art.883 e seguintes, do CPC.

4. Ainda, INTIME-SE a parte credora, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para 

promover a citação dos executados NF Distribuidora de Bebidas Ltda e 

Heliton Alberto da Silva, observando-se os endereços encontrados 

mediante consulta ao sistema infojud de fls.75/76.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 216593 Nr: 802-47.2016.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela Maria Quiste

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RAYES - 

OAB:141541/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Antonio Pincowscy - 

OAB:12595/GO

 VISTOS.

1. Trata-se de Carta Precatória com finalidade de alienação de bem imóvel 

oriunda da Comarca de Rio Verde- GO.

2. Compulsando os autos, verifico que a diligência se realizou. No entanto, 

restou infrutífera, uma vez que apregoados os bens não houve quem os 

arrematassem, conforme certidão de fls. 58.

3. Assim, INTIME-SE a parte autora, por meio de seu patrono constituído 

nestes autos, para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar pelo que 

entender de direito, sob pena de devolução da presente carta, 

independentemente de cumprimento.

 4. Com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

 5. Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 224911 Nr: 5846-47.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronan José de Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL movida entre as partes 

supramencionadas.

 2. As folhas 26 o Exequente pugnou pela a extinção do feito em razão da 

quitação do débito.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Conforme informação retro o débito cobrado em juízo fora realmente 

quitado pelo executado.

5. Isto posto, com fundamento no art. 924, II, do CPC/2015, declaro quitada 

a obrigação da parte requerida e via de consequência, julgo extinta a 

presente execução, com resolução do mérito.

6. Custas pelo Executado, ante o princípio da causalidade.

7. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

8. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 171708 Nr: 4503-21.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Samartino de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de General Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILZETE GOMES MORAIS DE 

ABREU - OAB:15984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Silva Vilela - OAB:MT 

17.368

 VISTOS.

1. Recebo a emenda de fls. 123/135.

2. INTIME-SE o executado, na pessoa de seu representante judicial, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos, impugnar a execução, art. 535, CPC/2015.

2. Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

DETERMINO sejam cumpridas as seguintes diligências:

- SOLICITE-SE ao Presidente do Tribunal de Justiça a EXPEDIÇÃO de 

precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal;

 – ou, sendo o caso, REQUISITE-SE à autoridade na pessoa de quem o 

ente público foi citado para o processo o pagamento de obrigação de 

pequeno valor, o qual deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do exequente.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 253266 Nr: 8539-67.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

1. No despacho inicial de folhas 34 e verso fora determinado que autora 

procedesse à emenda à petição inicial no intuito apresentar documentos 

visando à comprovação do pedido de gratuidade da justiça ou que, em 

igual prazo providenciasse o recolhimento das custas, processuais, 

contudo, a Autora permaneceu em silêncio, conforme se vê pela certidão 

de folhas 36.

2. É O RELATÓRIO. DECIDO.

3. Considerando que a parte autora não cumpriu a determinação contida 

no despacho de fl. 34 e verso, impõe-se o indeferimento da petição inicial, 

consoante o disposto no Parágrafo Único do art. 321, CPC/2015.

4. Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do 

art. 321, parágrafo único, e art. 330, IV, in fine, ambos do CPC, INDEFIRO A 
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PETIÇÃO INICIAL e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem 

resolução de mérito, fulcro no art. 485, I, CPC, bem como DETERMINO o 

cancelamento da distribuição, conforme preceitua o artigo 290, também do 

Código de Processo Civil.

5. Transitada em julgado, devolva-se os documentos que instruíram a 

presente ação ao postulante, apos ARQUIVEM-SE.

 6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 191054 Nr: 11065-12.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Neli Mourão Borges, Lilian Mourão Borges, 

Lilian Mourão Borges, Elisangela Mourão Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Xavante Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Bortolaia - 

OAB:MT 5.444, Paulo Henrique da Silva Magri - OAB:14179-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Cesar Claudino 

Cavalcante - OAB:22.955, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 Certifico que o recurso de apelaçao de folhas 541/570 apresentado pela 

parte requerida, fora interposto tempestivamente e sendo isento de 

preparo. E conforme artigo 1.010 do CPC, impulsiono os presentes autos 

para intimação da parte apelada para contrarrazoar no prazo de quinze 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 250034 Nr: 6200-38.2017.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Pereira Rego, Maria Lurdes Schneider 

Rego

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Alves, Gleimater de Sousa Camilo, 

OTAIDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidnei Rodrigues de Lima - 

OAB:MT 16.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 VISTOS.

1. Diante da petição de fl. 91, bem como por haver possibilidade de 

autocomposição entre as partes, DESIGNO audiência de conciliação para 

o DIA 18 DE JULHO DE 2018, às 15h (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

 2. Intimem-se as partes por meio de seus patronos constituídos nos 

autos.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 77014 Nr: 631-71.2008.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Onório

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élvio Naves Ribeiro - OAB:MT 

12.650, JOSICARMEM VILELA GARCIA - OAB:13557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata-se de cumprimento de sentença movido por João Batista Onório 

em face de Instituto Nacional do Seguro Social –INSS, todos qualificados 

nos autos.

 2. Compulsando os autos, verifico que a parte autora aportou aos autos 

planilha de cálculo do valor devido às fls. 250/252.

3. Com vistas dos autos, a parte executada apresentou exceção de 

pré-executividade do cumprimento de sentença (fls. 260).

4. Após, manifesta a parte autora pela concordância com o valor do 

cálculo presentado pela parte executada, requerendo a homologação e 

expedição de precatório (fls. 266/267).

5. Isto posto, considerando o princípio da ampla defesa e do contraditório, 

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

sobre a petição de fls. 266/267, sob pena de não o fazendo incorrer na 

presunção de concordância tácita.

6. Após, voltem-me conclusos para análise.

7. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 167374 Nr: 10166-82.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Queiroz da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 VISTOS.

 1. PRELIMINARMENTE, CONVERTO a presente ação em cumprimento de 

sentença, com fundamento no art. 523 e seguintes, do CPC/2015.

2. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar 

o valor da dívida no total, conforme fls. 48, sob pena de aplicação de multa 

de 10% (dez por cento) e incidência de honorários advocatícios, também 

no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor da execução, 

conforme §1º, do art. 523, do CPC/2015.

3. Decorrido o prazo sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE mandado de 

PENHORA do bem indicado pela parte ou de tantos quantos bastem para 

satisfação do crédito buscado, procedendo-se à AVALIAÇÃO, 

lavrando-se o respectivo auto e intimando-se imediatamente o Executado, 

conforme §3º, 523, CPC/2015, na pessoa do seu advogado ou 

pessoalmente, se o processo correu à sua revelia.

4. Sendo o caso de penhora online, venham-me conclusos para a 

indisponibilização de ativos via Bacen-Jud.

 5. Transcorrido o prazo previsto no art. 523, CPC/2015, sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, querendo, sua impugnação ao cumprimento de sentença.

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 191054 Nr: 11065-12.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Neli Mourão Borges, Lilian Mourão Borges, 

Lilian Mourão Borges, Elisangela Mourão Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Xavante Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Bortolaia - 

OAB:MT 5.444, Paulo Henrique da Silva Magri - OAB:14179-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Cesar Claudino 

Cavalcante - OAB:22.955, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 . para CONDENAR a empresa Requerida VIAÇÃO XAVANTE LTDA no 

pagamento das seguintes verbasDANOS MATERIAIS – a serem pagos à 

Requerente LILIAN MOURÃO BORGES, no valor corresponde ao 

reembolso das despesas relativas aos documentos de fls. 209/214, no 

total de R$ 251,85 (duzentos e oitenta e um reais e oitenta e cinco 

centavos). Deverão os juros ser calculados, a partir da data do efetivo 

desembolso, nos termos dos citados documentos, à base de 1% ao mês 

(art. 406, CC), com a correção monetária calculada pelo IPCA a contar da 

data em que se efetivou os desembolsos.DANOS MORAIS: no valor de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada uma das filhas descontando-se 

os valores já pagos a título de indenização securitária referente ao seguro 

obrigatório DPVAT no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), paracada filha em 10.09.2012 (fls. 295), bem como do 

seguromantido pela empresa Requerida a seus funcionários, no valor de 

R$ 8.875,51 (oito mil oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e um 

centavos), paracada filha, em 16.10.2012 (fls. 296), conforme preconiza a 

Súmula 246, do STJ devidamente atualizados. O termo inicial para a 

incidência de juros de mora é a data da citação e a correção monetária 

deverá ser calculada a partir da publicação desta sentença com base nos 

índices do IPCA..JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por 

lucros cessantes e de pensionamento mensal, em razão da independência 
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econômica das Demandantes em relação à falecida..Considerando a 

sucumbência recíproca, tendo em vista que as Requerentes decaíram de 

parte de seus pedidos CONDENO as partes em litígio no pagamento das 

CUSTAS e HONORÁRIOS advocatícios os quais FIXO em 10% por cento 

sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC/2015), devendo ser 

suportados à razão de 30% para as Autoras e 70% (setenta por cento) 

para a empresa Requerida. No entanto,com relação às Autoras, ..DEFIRO 

o benefícioda Justiça Gratuita e SUSPENDO a exigibilidade de tais verbas, 

que somente poderão ser executadas se, nos 05 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272325 Nr: 2529-70.2018.811.0004

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Antônio de Carvalho Neto, Maria Lúcia 

Balbino de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indea - Instituto de Defesa Agropecuária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana Moraes Amorim - 

OAB:E-19676/ MT, Pablo Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Diante da petição de fl. 30, bem como para aferir o interesse de agir em 

decorrência de uma possível resistência da parte requerida em fornecer o 

documento que almeja os autores, INTIME-SE os requerentes para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, juntar ao feito a negativa do demandado em 

disponibilizar a informação, já que houve formulação de pedido junto ao 

INDEA (processo nº. 182951/2018/INDEA/MT) e está aguardando 

resposta.

 2. Após, conclusos para deliberação.

 3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 180022 Nr: 1996-53.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transcorpa Transportes de Cargas Ltda, Mair do Carmo 

Colpas, Trans Acran Transportes e Logisticas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Trans Acran Transportes e Logisticas Ltda, 

Transcorpa Transportes de Cargas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz Bolzan Amaral - 

OAB:287799/SP, FERNANDO CESAR MARTINS BORGES - OAB:PR14184, 

Henrique Bastos Marquezi - OAB:97087/SP, Rogério Ribeiro Miguel 

- OAB:307.984-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR MARTINS 

BORGES - OAB:PR14184, Henrique Bastos Marquezi - OAB:97087/SP

 VISTOS.

1. Diante da petição de fl. 113 e documentos de fls. 114/130, quanto a 

possível conexão entre esta ação com a dos autos nº 

9206-81-2013.811.0040 (Comarca de Sorriso/MT), INTIME-SE a parte 

requerida para manifestar, com fundamento nos arts. 9º e 10, ambos do 

CPC/2015. FIXO prazo de 15 (quinze) dias.

 2. Após, conclusos para deliberação.

 3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173724 Nr: 6940-35.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. D. Oeste Eletro S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Assunção Nunes - 

OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A/MT

 Vistos.

 1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL movida entre as partes 

supramencionadas.

 2. As folhas 45 o Exequente pugnou pela a extinção do feito em razão da 

quitação do débito.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Conforme informação retro o débito cobrado em juízo fora realmente 

quitado pelo executado.

5. Isto posto, com fundamento no art. 924, II, do CPC/2015, declaro quitada 

a obrigação da parte requerida e via de consequência, julgo extinta a 

presente execução, com resolução do mérito.

6. Proceda a imediata liberação do valor bloqueado e transferido à conta 

única (fls.31/32), mediante a expedição de ALVARÁ ELETRÔNICO 

depositando-o na conta indicada às folhas 40.

7. Custas pelo Executado, ante o princípio da causalidade.

8. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

9. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 103733 Nr: 8737-51.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. P. P. de Carvalho Ltda, Isabel Pereira Paniago 

de Carvalho, Carlos Vidal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a certidão negativa do Oficial de 

Justiça de fl. 124 e, nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos 

para intimar o exequente, via DJE, para que, no prazo de 5 dias, se 

manifeste acerca de referida certidão e requeira o que de direito.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261993 Nr: 14240-09.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WLN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jimmy Costa Nascimento - 

OAB:MT18.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kellvis Maranhão Aráujo - 

OAB:24308/0 MT

 Vistos.

1. As folhas 18 e verso, em audiência de conciliação perante o Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos, as partes entabularam acordo, 

suplicando ao final pela homologação e extinção do feito após a quitação 

do valor pela parte requerida.

 2. A ré regularizou a representação processual, fls. 22/23.

3. Isto posto, com fundamento no artigo 487, III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO por sentença judicial os termos acordados às 

folhas 18 e verso, para que surtam os jurídicos e Legais efeitos, bem 

como declarando extinta a ação de conhecimento pelo cumprimento dos 

termos acordados.

4. Oficie-se ao empregador do Requerente para que cesse os descontos.

5. Sem custas e honorários, na forma dos artigos 98 e 98 e incisos do 

Código de Processo Civil. Após o Trânsito em julgado, arquivem-se, 

observadas as formalidades legais.

 6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273550 Nr: 3289-19.2018.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdyr Coelho de Sousa Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rozinel Ribeiro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 VISTOS.

1. Em que pese o pedido de justiça gratuita da parte autora, bem como a 

faculdade concedida para emendar a inicial visando aportar ao feito 

documento capaz de demonstrar a real necessidade do benefício, ainda 

assim o requerente não demonstrou cabalmente sua hipossuficiência.

 2. Assim, FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

fim de que a parte Autora instrua o feito com cópia da declaração de 

imposto de renda para comprovação da necessidade do benefício da 

Assistência Judiciária Gratuita, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do artigo 321 do CPC/2015.

3. Ou, proceda ao recolhimento das custas judiciais, no mesmo prazo 

acima aludido, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme 

determina a CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, itens 2.14.1 e 

seguintes e art. 290, do CPC/2015.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 171596 Nr: 4344-78.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571/B

 Vistos.

 1. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL movida entre as partes 

supramencionadas.

 2. As folhas 50, o Exequente comunicou acerca da quitação do débito, 

requerendo, ao final, a extinção do feito.

 3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. Conforme informação retro o débito cobrado em juízo fora realmente 

quitado pelo executado.

5. Isto posto, com fundamento no art. 924, II, do CPC/2015, declaro quitada 

a obrigação da parte requerida e via de conseqüência, julgo extinta a 

presente execução, com resolução do mérito.

6. Custas pelo Executado, ante o principio da causalidade.

7. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

8. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269937 Nr: 975-03.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilma Lima Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oti Brasil Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nádia Nayara Nardes Farias - 

OAB:MT 23.942

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA REGINA MELO FORT - 

OAB:4.378\MT

 Vistos.

1. As folhas 39/40, em audiência de conciliação perante o Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos, as partes entabularam acordo, 

suplicando ao final pela homologação e extinção do feito após a quitação 

do valor pela parte requerida.

 2. Isto posto, com fundamento no artigo 487, III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO por sentença judicial os termos acordados às 

folhas 39/40, para que surtam os jurídicos e Legais efeitos, bem como 

declarando extinta a ação de conhecimento pelo cumprimento dos termos 

acordados.

3. Sem custas e honorários, na forma dos artigos 98 e 98 e incisos do 

Código de Processo Civil. Após o Trânsito em julgado, arquivem-se, 

observadas as formalidades legais.

 4. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 181775 Nr: 3602-19.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuaria Cristino Côrtes, Wagner Alves de 

Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Alberto Pallazzo de Melo, Alcineia Cintia 

Palazzo de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO PEREIRA - 

OAB:OAB/PR Nº 15728

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação das partes, prazo 

comum, via DJE, para manifestarem sobre os documentos juntados aos 

autos de folhas 461/468 e 469/492, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 257776 Nr: 11324-02.2017.811.0004

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

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Alves de Abreu, Cristiane Abreu Ramalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WALTER GEORGE 

RAMALHO DE LIMA, para devolução dos autos nº 

11324-02.2017.811.0004, Protocolo 257776, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 201592 Nr: 4755-53.2015.811.0004

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cristiane Abreu Ramalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Alves de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WALTER GEORGE 

RAMALHO DE LIMA, para devolução dos autos nº 

4755-53.2015.811.0004, Protocolo 201592, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228347 Nr: 7938-95.2016.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Assecon - Assessoria e Construções Ltda, Luiz 

Antônio Jacomini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Ângelo de Farias, Município de Barra 

do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

7938-95.2016.811.0004, Protocolo 228347, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100740 Nr: 5743-50.2010.811.0004
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arrozeiro Cavalcante Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

5743-50.2010.811.0004, Protocolo 100740, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 2499 Nr: 1127-23.1996.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Avedis Sarian, Maria Kusurian Sarian

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lidina Pereira Fernandes, Nivaldo Peres de 

Farias, Vilmar de Morais, Fertilizantes Nacional Ltda, Francisco Chagas 

Cavalcante, Fernando de Sousa Fernandes, Mário Jorge Bucater, José 

Rodrigues da Silva, Manoel Dias das Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Bernardi Altounian - 

OAB:13346/MS, Raimundo Girelli - OAB:1450/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO 

- OAB:OAB/MT 4275, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, Onofre 

Roncato - OAB:2147

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação das partes, via DJE, 

para manifestação sobre os Embargos de Declaração de folhas 712, no 

prazo de 05 ( cinco) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180249 Nr: 2201-82.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Humberto Silva Morbeck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS HUMBERTO SILVA MORBECK, 

Cpf: 38390213168, Rg: 1.863.676, brasileiro(a), casado(a), comerciante, 

Telefone 66 3401-2651. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a intimação do executado CARLOS HUMBERTO 

SILVA MORBECK, qualificado nos autos, para que, no prazo de 30 dias, 

querendo, ofereça embargos no prazo de 30 dias, a contar da expiração 

do prazo deste edital.

Despacho/Decisão: VISTOS.1. Considerando a ordem de preferência 

elencada nos artigos 835, CPC/2015, e art. 11 da LEF, DEFIRO o pedido de 

penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos ativos encontrados em nome 

do (a) executado (a).2. PROCEDA-SE ao bloqueio de valores na conta 

corrente e aplicações que porventura existirem em nome do devedor (a), 

até o limite da execução, de acordo com o cálculo apresentado.3. Juntada 

a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes providências:- 

cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SEo 

executado, nos termos do artigo 16, III, da Lei 6.830/80, para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias a contar da referida intimação.- não 

havendo constrição de valores,INTIME-SE o exequente para se manifestar 

no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.4. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Nilcelaine Tófoli , digitei.

Barra do Garças, 20 de abril de 2018

Joyce Oliveira Mendonça Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276129 Nr: 4818-73.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diogo Rezende Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RM Construções Elétricas Transportes e 

Logísticas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1. CITE-SE o Requerido, no endereço declinado às fls. 04, e INTIME-SE-O 

para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 18 DE 

JULHO DE 2018, às 14h00min (HORARIO DE MATO GROSSO), nos termos 

do art. 334, do CPC/2015. INTIME-SE o autor por meio de seu advogado.

2. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

3. Com o comparecimento das partes e não havendo composição, a partir 

da data da audiência terá início automático o prazo de 15 dias para 

contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015.

 4. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 270113 Nr: 1114-52.2018.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jenaina Nasser

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adenir Pinto da Silva - 

OAB:MT 12.658

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA,Vistos.1. Em que pese a arguição do 

requerente, verifica-se que o valor depositado pela parte requerida 

consiste na purgação da mora, não há que se falar em condenação de 

honorários advocatícios nesse momento, razão pela qual INDEFIRO o 

pedido de fl. 46. 2. INTIME-SE o autor para se manifestar quanto o valor 

depositado à fl. 42, sob pena de concordância tácita e consequentemente 

extinção do feito pela satisfação da dívida. FIXO prazo de 15 (quinze) 

dias. 3. RECOLHA-SE, por ora, o mandado de fl. 38, caso já foi distribuído 

para o oficial de justiça. 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 166487 Nr: 8971-62.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: David Lincoln de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Detran / MT - Departamento Estadual de 

Trânsito de Mato Grosso, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho de 

Lima - OAB:18.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Márcio de Lara 

Soriano - OAB:nº 3.946, Procurador Geral do Estado de Mato 

Grosso - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Certifico e dou fé que o recurso de apelação interposto pelo requerido às 

fls. 172/176, é tempestivo e isento de preparo tendo em vista que o 

requerido é fazenda pública, motivo pelo qual impulsiono os presentes 

autos para intimar o requerente, via DJE, para que, no prazo de 15 dias, 

querendo, apresente suas contrarrazões ao recurso interposto.
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Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

3ª Vara Cível

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO INTERESSADOS

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 10981-06.2017.811.0004 CÓDIGO 257177

ESPÉCIE: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

PARTE REQUERENTE: Oficiais de justiça da Comarca de Barra do Garcas 

e SINDOJUS- Sindicato dos Oficiais de Justiça/Avaliadores do Estado de 

Mato Grosso e Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

PARTE REQUERIDA: Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Barra 

do Garças

FINALIDADE:INTIMAÇÃO DOS INTERESSADOS da existência e do teor da 

ação judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial a seguir 

transcrita em resumo, bem como da r. sentença proferida(o) pelo juízo às 

fls. 191/196 dos autos supramencionados.

RESUMO DA INICIAL: Tratam da conta corrente aberta para depósito das 

diligências dos oficiais de justiça destinadas ao cumprimento de mandados 

judiciais, que apresenta saldo considerável relativo a depósitos sem 

identificação do processo a que se destinam. Os oficiais de Justiça pedem 

restituição, este pedido deve ser analisado pela Diretoria do Foro e, após, 

consolidado o saldo disponível da conta identificado como depósitos de 

diligências pelo Departamento de Controle e Arrecadação, o Juiz Diretor do 

Foro deverá efetuar o repasse de tais valores aos Oficiais de Justiça da 

Comarca, assim como aos ex-servidores e eventuais sucessores 

daqueles que laboraram durante tal lapso temporal. ... Publique-se. 

Comunique-se. Cumpra-se. Cbá, 29/05/2013. DECISÃO/DESPACHO: 

sentença prolatada às fls. 191/196, em síntese segue descrita: [...] Diante 

de todo o exposto: I - INDEFIRO o pedido de rateio do valor remanescente 

do saldo da conta nº 35.682-4, Agencia 0571-1, do Banco do Brasil S/A, 

pretendido pelos OFICIAIS DE JUSTIÇA desta Comarca, nos termos da 

fundamentação exposta do tópico 16 ao 33, desta decisão. II - DEFIRO A 

TRANSFERÊNCIA do valor de R$ 100,45 (cem reais e quarenta e cinco 

centavos) ao CARTÓRIO DISTRIBUIDOR desta Comarca, referente ao 

depósito efetuado equivocadamente pela parte ré e sucumbente na conta 

de diligências desta Comarca, nos autos do processo de Código 211349 – 

2ª Vara Cível. III - INDEFIRO o pedido de transferência do valor de R$ 

100,45 (cem reais e quarenta e cinco centavos) ao CARTÓRIO 

DISTRIBUIDOR desta Comarca, referente aos autos do processo de 

Código 171853 – 4ª Vara Cível, por não ter sido creditado na conta de 

diligências desta Comarca, e sim, recolhido ao FUNAJURIS como custas e 

taxas judiciais, conforme guia nº 38632 (fl. 165). IV - INDEFIRO o pedido de 

restituição do valor de R$ 262,16 (duzentos e sessenta e dois reais e 

dezesseis centavos) ao requerente KPM EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA, referente aos autos de Carta Precatória de Código 

261491, que tramitou junto à 4ª Vara Cível desta Comarca, por não ter sido 

creditado na conta de diligências, mais sim, direcionado à Central de 

Processamento de Diligências – CPD, pois foi recolhido por meio da guia nº 

17883. V - DETERMINO o desentranhamento dos documentos de fls. 

168/178, para distribuição na Diretoria do Foro como Pedido de Restituição 

de Diligência não utilizada, a ser analisado conforme a Instrução Normativa 

SCA nº 02/2011 – Versão 2, do Tribunal de Justiça (TJMT). VI - 

DETERMINO A TRANSFERÊNCIA EM CONSIGNAÇÃO ao Fundo de Apoio ao 

Judiciário – FUNAJURIS, dos valores relativos aos 59 (cinquenta e nove) 

depósitos e ou transferências efetuadas na conta nº 35.682-4, Agencia 

0571-1, do Banco do Brasil S/A, (conta de diligências), que se encontram 

sem a identificação do processo ao qual deveria ser vinculado, referente 

ao período de 01 de maio de 2016 à 31 de agosto de 2016, devendo tais 

valores serem vinculados à estes autos no momento da transferência ao 

FUNAJURIS. VII - DETERMINO, POR FIM, A TRANSFERÊNCIA EM 

CONSIGNAÇÃO, ao Fundo de Apoio ao Judiciário – FUNAJURIS, dos 

valores relativos aos 65 (sessenta e cinco) depósitos efetuados na conta 

nº 35.682-4, Agencia 0571-1, do Banco do Brasil S/A, (conta de 

diligências), identificados, vinculados e não utilizados. [...] VIII - 

ENCAMINHEM-SE cópia desta decisão, aos gestores das 1ª, 2ª, 3ª, e 4ª 

Varas Cíveis desta Comarca, para conhecimento e juntada nos processos 

que tiveram valores a eles vinculados transferidos ao FUNAJURIS, e nos 

que tiveram o requerimento de devolução deferido ou indeferido. IX - 

EXPEÇA-SE, EDITAL DE INTIMAÇÃO a todos os interessados acerca desta 

decisão. INTIMEM-SE. Expeça-se o necessário. Após, mantenham-se os 

presentes autos em arquivos provisórios, ante a possibilidade de ingresso 

de novos pedidos de reembolso. E, para que chegue ao conhecimento de 

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

presente Edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na 

forma da Lei. Eu, Ilzevainy Rodrigues dos Santos Zanin (Gestora 

Administrativa 3), digitei.

Barra do Garças - MT, 4 de maio de 2018.

Ilzevainy Rodrigues dos Santos Zanin.Gestora Administrativa3

Intimação

Proc. 10981-06.2017.811.0004 Código 257177

Autor: Oficiais de Justiça da Comarca de Barra do Garças e SINDOJUS - 

Sindicato dos Oficiais de Justiça/Avaliadores do Estado de Mato Grosso e 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO (S) DA EMPRESA KPM 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, DR. DÉCIO JOSÉ TESSARO 

(OAB/MT 3.162) para, tomar ciência da r. sentença de fls. 191/196, 

proferida nos autos e, encontra-se inserida no Sistema Apolo e no site do 

TJ/MT (Consulta de Processos Judiciais).

 

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167698 Nr: 10536-61.2012.811.0004

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edição Públicidade - Ronan Cícero de Sá Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Ângelo de Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izaias Mariano dos Santos 

Filho - OAB:5313-A, João Bento Júnior - OAB:MT 10.863

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte AUTORA, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

567,86 (quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 336,86 (trezentos e trinta e seis reais e oitenta 

e seis centavos), referente à custas, e R$ 130,55 (cento e trinta reais e 

cinquenta e cinco centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a 

R$ 100,45 (cem reais e quarenta e cinco centavos) ao Cartório Distribuidor 

não oficializado desta Comarca, mediante depósito bancário na Conta 

corrente nº 52.600-2, Agência 7140-4, Banco do Brasil S/A, em nome de 

Cartório Distribuidor não oficializado de Barra do Garças/MT, CNPJ 

14.952.873/0001-09. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, ou digitar diretamente na barra de endereço do seu 

navegador de internet o link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, clicar 

no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo, marcar as caixas dos itens 

custas e taxa, preencher os valores correspondentes, e após, digitar o 

CPF do pagante. O sistema irá gerar um Boleto único. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do 

Fórum desta Comarca, sendo endereçado a Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 173440 Nr: 6628-59.2013.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IFVdC, MAPV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OdCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILZETE GOMES MORAIS DE 

ABREU - OAB:15984, Fabiana Carla de Oliveira - OAB:MT 16.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 
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Defensora Pública - OAB:DP

 Intimação da parte exequente para, em 10 (dez) dias, indicar bens 

passíveis de penhora, sob pena de arquivamento do feito até sua 

maioridade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 261540 Nr: 13951-76.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Dias Cabral

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se nos autos, no 

prazo de CINCO dias, tendo em vista que decorreu o prazo da suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 205477 Nr: 6869-62.2015.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: DVGF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMFB, EdIBB, EMFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNUM MORAES NOGUEIRA 

- OAB:11082/O

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se nos autos, no 

prazo de CINCO dias, tendo em vista que decorreu o prazo da suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 163972 Nr: 5681-39.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Livia O. de N. Rodrigues, Livia Oliveira Nunes 

Rodrigues, Arismar Rodrigues Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se nos autos, no 

prazo de CINCO dias, tendo em vista que decorreu o prazo da suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 205362 Nr: 6800-30.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Posto de Molas Truck Ltda, Claudio Márcio 

Vieira Chagas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cihndy Kelly Bianquini - 

OAB:MT 20.250-O

 Intimação do exequente para, em 10 (dez) dias, indicar bens passíveis de 

penhora, sob pena de arquivamento definitivo e início da contagem do 

prazo prescricional, conforme art. 921, §2º e 4º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 66181 Nr: 9056-58.2006.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: José Vitor de Jesus Câmara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerrado Agrícola Produtos Agropecuários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

Rafael Arduini Azolini - OAB:MT 21.673

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MAGALHÃES DE 

LIMA - OAB:76.404-MG, RÉGIS JOSÉ FREITAS CIPRESSO - 

OAB:46914-MG

 ntimação do exequente para, em 10 (dez) dias, indicar bens passíveis de 

penhora, sob pena de arquivamento definitivo e início da contagem do 

prazo prescricional, conforme art. 921, §2º e 4º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 47935 Nr: 459-37.2005.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Azolini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERINO COSTELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÍDIA ALVES DE SOUZA 

PERES - OAB:MT 14.932

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se nos autos, no 

prazo de CINCO dias, tendo em vista que decorreu o prazo da suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 158189 Nr: 10764-70.2011.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcell Regis Alves Barcelos Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:MT 11.877-A, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Antônio Tavares 

Júnior - OAB:GO 12.424-A

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se nos autos, no 

prazo de CINCO dias, tendo em vista que decorreu o prazo da suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 92557 Nr: 6369-06.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aguilera Auto Peças Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dulcinéia de Godoi Pinto - Me, Dulcinéia de 

Godoi Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrea Rosan Dias Figueiredo 

Zamar Taques - OAB:Oab/MT 8.233, JORGE AURÉLIO ZAMAR 

TAQUES - OAB:4.659, MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - 

OAB:6366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurélio de Martins e 

Pinheiro - OAB:MT 4.431

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se nos autos, no 

prazo de CINCO dias, tendo em vista que decorreu o prazo da suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 175727 Nr: 9520-38.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivo Matias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Luis Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Matias - OAB:MT 1.857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Luis Almeida - 

OAB:Rs 43.350

 Intimação do exequente para, em 10 (dez) dias, indicar bens passíveis de 

penhora, sob pena de arquivamento definitivo e início da contagem do 
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prazo prescricional, conforme art. 921, §2º e 4º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 227443 Nr: 7318-83.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. NASCIMENTO DE SOUSA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se nos autos, no 

prazo de CINCO dias, tendo em vista que decorreu o prazo da suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269178 Nr: 437-22.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PGFdS, Deusimar Fernandes Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Veronides Maria dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eromar Barbosa Belém - 

OAB:7003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da petição 

de fls. 22, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 158435 Nr: 11051-33.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Edson Penedo de Carvalho

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

OAB:GO/22.819, Gustavo Amato Pissini - OAB:MT 13.842-A, Sandro 

Pissini Espíndola - OAB:198.040-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se nos autos, no 

prazo de CINCO dias, tendo em vista que decorreu o prazo da suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 274436 Nr: 3755-13.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milena Tavares Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABEC - Associação Barragarcense de 

Educação e Cultura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudino Bortolanza - OAB:MT 

21.716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Sendo assim, a tutela vindicada pela parte requerente não deve ser 

concedida por disposição em contrário de lei própria, pois esta é clara no 

sentindo de excepcionar os alunos inadimplentes no direito de rematrícula, 

bem como possibilitar o desligamento de tais alunos ao final do ano letivo 

de ensino superior, como é o caso da instituição de ensino 

requerida.Logo, deixo de conceder a tutela provisória pela ausência do 

pressuposto autorizador da probabilidade do direito, conforme artigo 300, 

do Código de Processo Civil.CITE a parte requerida, no endereço 

constante na inicial, e a INTIME para audiência de conciliação/mediação 

que designo para o dia 25 de julho de 2018, às 16h30min, na qual as 

partes deverão se fazer acompanhadas de seus advogados, sendo que a 

ausência injustificada de qualquer destas acarretará a aplicação de 

multa.Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das 

partes, a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 

(quinze) dias para contestação.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Barra 

do Garças/MT, 2 de maio de 2018.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 6106 Nr: 1640-88.1996.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL TINTAS LTDA, FLAVIO ANTONIO PIRANI, 

Fernando da Silva Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daphnis Oliveira - OAB:MT 

1004, Rubens Bortoli Junior - OAB:5.620-MT

 Intimação da parte exequente para, em 10 (dez) dias, indicar bens 

passíveis de penhora, sob pena de arquivamento definitivo e início do 

prazo prescricional, art. 921, §2º e 4º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 161309 Nr: 2167-78.2012.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maximiliano Carelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9.069-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se nos autos, no 

prazo de CINCO dias, tendo em vista que decorreu o prazo da suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 170557 Nr: 2967-72.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Micheli de Melo Sentinello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se nos autos, no 

prazo de CINCO dias, tendo em vista que decorreu o prazo da suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 68169 Nr: 1691-16.2007.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Marques Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Azolini - OAB:MT 3094, 

Fabiula Muller Koenig - OAB:GO/22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli 

- OAB:17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se nos autos, no 

prazo de CINCO dias, tendo em vista que decorreu o prazo da suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 182218 Nr: 3993-71.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos José Bezerra da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 
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- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do exequente para, em 10 (dez) dias, indicar bens passíveis de 

penhora, sob pena de arquivamento definitivo e início do prazo 

prescricional, art. 921, §2º e 4º do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 263202 Nr: 15001-40.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alex Elias, MARIA IZABEL CANDEIAS ELIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco da Amazonia s/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisangela Hasse - 

OAB:8689/MT

 INTIMAÇÃO dos advogados das partes para, em 05 dias, informarem as 

provas que pretendem produzir, justificando-as.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 256635 Nr: 10634-70.2017.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Really Indústria e Comércio de Confecções

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barra Textil Comércio de Tecidos Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Fernandes da Silva - 

OAB:32985/GO, Jordana de Faria Pena - OAB: OAB/GO 31.572, Paula 

Matos Praxedes - OAB:OAB/GO 47.985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Priscila Tauil Adolfo - 

OAB:MT 16.693

 INTIMAÇÃO do devedor para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 167012 Nr: 9634-11.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alberto de Paula Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Martins Spohr - 

OAB:MT 2.376, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 

4275, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, Tânia de Fátima Fante 

Cruz - OAB:MT 3.378

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se nos autos acerca da petição de fls. 145/146.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 255149 Nr: 9704-52.2017.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir Luiz Ferrari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sefaz - Secretaria da Fazenda Estadual de 

Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidnei Rodrigues de Lima - 

OAB:MT 16.653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

comparecer na Escrivania da 3ª Vara Cível, a fim de retirar documentos de 

seu interesse.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265622 Nr: 16568-09.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Elias Alves de Oliveira, Laura Alves de 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDA MARIA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora, para que, no prazo de 05 dias, 

efetue o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

18,00 (dezoito reais), através da Guia competente, a ser expedida junto ao 

Sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo 

juntar comprovante nos autos.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 249276 Nr: 5711-98.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLdSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista que este magistrado se encontrará participando do Fórum 

Nacional de Mediação e Conciliação – FONAMEC; Congresso Internacional 

do FONAMEC com o tema: “Novas Tecnologias para a mediação – Desafio 

para o século XXI”, que se realizará nos dias 07 e 08 de março de 2018, 

no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com deslocamento dia 

06 e retorno dia 09 do referido mês, redesigno a audiência anteriormente 

aprazada, a fim de que seja realizada no dia 30 de maio de 2018, às 

15h00min (horário de MT).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 276726 Nr: 5230-04.2018.811.0004

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461

 Termo de Assentada

 Audiência de Custódia

Autos de cód. 276726

 Em 27.04.2018, às 17h39min, na sala de audiência, presente o MM Juiz de 

Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Presente a 

flagrada. Realizada a custódia. Não verificando vícios, o Ministério Público 

manifesta pela homologação do flagrante, com a conversão em preventiva 

como garantia da ordem pública. Por sua vez, a Defensoria Pública pugna 

pelo relaxamento do flagrante, diante da ausência de exame de corpo e 

delito, postulando de forma subsidiária, a concessão de liberdade 

provisória nos termos de HC 143641, do STF. Após, o MM Juiz, em áudio, 

decidiu: “1. Homologo flagrante. 2. Encaminhe a flagrada para realizar 

exame de constatação de lesão. 3.Converto a prisão em flagrante em 

preventiva, negando a aplicação de cautelares diversas da prisão, diante 

da quantidade e diversidade de droga apreendida, associado ao caráter 

de intermunicipalidade da mercancia e a participação de adolescentes, 

fatores que agravam a ação de tráfico, justificando a cautelar prisional. 4. 

No que tange à aplicação de HC coletivo 143641, do STF, nego a aplicação 

no presente caso, vez que, conforme narrado pela flagrada, o filho de 

cinco anos não reside com ela, ao passo que em relação a filha de 10 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102518/5/2018 Página 54 de 825



(dez) anos, se faz necessário comprovar documentalmente os cuidados 

imprescindíveis. 5. Encaminhe-se a flagrada a Cadeia Pública de Nova 

Xavantina – MT.” Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente 

termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 270458 Nr: 1319-81.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Henrique Silva de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 270458

Em 04.05.2018, às 14h35min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, e o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Presente o réu. 

Realizada a oitiva das testemunhas Deborah Moreira Maciel, Ullisses 

Guedes Manciolli e Bruno Bernardes da Silvaira. O Ministério Público 

insiste na oitiva da testemunha Israel Leite Araújo. Após o MM Juiz decidiu: 

“1. Designo a data de 18.05.2018, às 14hrs (MT) para a oitiva de Israel 

Leite Araújo, devendo ser requisitada a testemunha Policial Militar. 2. Sai o 

réu devidamente intimado.” Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o 

presente termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 268676 Nr: 65-73.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mikael Jacson Santos de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 268676

Em 04.05.2018, às 15h35min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, e o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Presente o réu. 

Prejudicado o interrogatório diante o silêncio do réu. Após o MM Juiz, 

decidiu: “1. Vistas às partes para alegações finais por memoriais.” Nada 

mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado 

por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 188731 Nr: 9260-24.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvonei Lima de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON NUNES RODRIGUES - 

OAB:42432/DF

 Decisão

Autos de Cód. 188731

Trata-se de executivo de pena instaurado em desfavor do Silvonei Lima de 

Oliveira, nascido em 30.04.1990, filho de Zaira Pereira de Lima e Gilvander 

Fernandes de Oliveira, ostentando a seguinte condenação executada 

nestes autos:

a) Guia de fls.4/4v, com condenação de 01 (um) ano de reclusão em 

regime aberto, pelo crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal; 

Data do fato: 25.01.2012 (fl.1); Recebimento da denúncia 02.05.2012; 

Sentença prolatada no dia 27.05.2014 (fls.20/22); Trânsito em julgado para 

o MP: 04.06.2014; Trânsito em julgado para a defesa: 09.06.2014 Trânsito 

em julgado para o réu: 14.07.2014.

b) Guia de fls.69/70, com condenação de 06 (seis) anos, pelo crime 

previsto no artigo 33, caput, Lei 11.343/06; Data do fato: 09.08.2013 (fl.1); 

Recebimento da denúncia 01.02.2016; Sentença prolatada no dia 

06.02.2017 (fls.105/119), condenando inicialmente o réu ao art. 33, Lei 

11.343/06, em concurso com o art. 35; Trânsito em julgado para o MP: 

22.11.2017; Trânsito em julgado para a defesa e réu: 22.11.2017. 

Posteriormente, em apelo defensivo, houve absolvição quanto ao delito art. 

35 (fl. 147/241).

Defiro o pedido de fl. 280-v.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 04.05.18

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 271113 Nr: 1692-15.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhyzon Patrik Misquita Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 271113

Em 04.05.2018, às 15h35min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, e o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Presente o réu. 

Realizada a oitiva das testemunhas Tania Ferreira da Silva Leal, Heitor 

Costa Gonçalves, Adauto Francisco de Oliveira. O Ministério Público 

manifesta pela desistência da testemunha Israel Leite Araújo, postulando 

ainda a realização de confronto papiloscópico. Pela Defensoria Pública foi 

postulado o relaxamento da prisão por excesso de prazo. O Ministério 

Público manifesta pelo indeferimento. Após o MM Juiz, decidiu: “1. 

Homologo a desistência da testemunha Israel Leite Araújo. 2. Defiro 

postulação ministerial, e requisite-se da POLITEC a realização de 

confrontação datiloscópico. 3. Indefiro pretensão defensiva atinente ao 

relaxamento da prisão, por pendência de realização de prova técnica.” 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai 

assinado por todos os presentes em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 274506 Nr: 3780-26.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tarciano Maia de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Cesar da Fonseca - 

OAB:OAB/MT 19346, Walter George Ramalho de Lima - 

OAB:18.256/MT

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do Cálculo de 

Liquidação de Pena de fls.59.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 226091 Nr: 6535-91.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Israel Pacheco de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Soares 

Bernardes - OAB:MT 13.613, Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do Cálculo de 

Liquidação de Pena de fls. 95.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 254163 Nr: 9069-71.2017.811.0004
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Vitor Costa Soares, Celio Marco da Silva 

Matos, Bergson Santos de Oliveira Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, João Augusto de Oliveira Dolzan - 

OAB:6.515/MT

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos da CNCG, impulsiono estes 

autos, para que se proceda, via DJE, à intimação do(a, s) advogado(a, s) 

do(a, s) acusado (a, s), para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar(em) 

alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 274507 Nr: 3781-11.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tarcisio Maia de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Cesar da Fonseca - 

OAB:OAB/MT 19346, Walter George Ramalho de Lima - 

OAB:18.256/MT

 CERTIDÃO

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1, da CNCG, impulsiono estes autos para que se proceda, via DJE, à 

intimação do(a, os, as) advogado(a, os, as) do(a) recuperando(a) para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do Cálculo de 

Liquidação de Pena de fls. 61.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 232089 Nr: 10525-90.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Dutra Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos nº 232089

1. Relatório

 Trata-se de executivo de pena em face de Eder Dutra Ramos, nascido em 

22.06.1983, ostentando a guia de execução penal de fl. 05/05-v, 

estampando condenação à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em 

regime inicial semiaberto, por infração ao delito capitulado no art. 214, c/c 

art. 224, “a”, todos do Código Penal. Da análise dos autos, vislumbro a 

interposição de recurso de apelação defensivo, possuindo acórdão que 

confirmou a sentença condenatória, conforme fls. 21/24;

Designada audiência admonitória, determinou-se condições de 

cumprimento de pena, dentre elas o comparecimento mensal do 

reeducando na secretaria da primeira vara criminal para justificar suas 

atividades, conforme termo de audiência de fls. 36/37, realizada na data 

de 07.12.2016.

Verificando o não cumprimento das condições impostas em audiência 

admonitória, foi expedido mandado de intimação em desfavor do 

reeducando para retornar ao cumprimento de sua reprimenda, 

devidamente cumprido conforme certidão de fl.42/43.

 Instado aos autos, o Ministério Público requer seja deferida a suspensão 

cautelar do regime de cumprimento de pena, com a expedição de mandado 

de prisão.

É o breve relato.

2. Dos fundamentos.

De início, verifica-se que o reeducando possui apenas 04 (quatro) 

comparecimentos mensais em Juízo e não demonstra intenção de cumprir 

sua reprimenda, vez que os respectivos comparecimentos mensais 

efetuados possuem lapso temporal impreciso entre elas, sendo realizadas 

em 01.12.2017; 10.01.2018; 04.04.2018 e 21.02.2018.

 O reeducando já foi intimado para retornar ao cumprimento de sua pena, 

conforme certidão de oficial de justiça encartado em fl.43, estando ciente 

de sua situação de descumprimento das condições que lhe foram 

impostas.

Nestes termos, demonstrada a prática de falta grave, regrido 

cautelarmente o reeducando ao regime fechado, bem como determino a 

suspensão cautelar dos presentes autos.

Expeça-se mandado de prisão, com validade até a data de 03.05.2030, 

que será a data que ocorrerá a prescrição da pretensão executória.

Cumprido o mandado prisional, deverá o reeducando ser apresentado 

imediatamente a este Juízo para a realização de audiência de justificação.

3. Dispositivo.

a) Suspendo cautelarmente os presentes autos.

b) Regrido cautelarmente o reeducando ao regime fechado.

c) Expeça-se mandado de prisão, com validade até a data de 03.05.2030, 

incluindo o mandado no BNMP.

d) Remetam-se os presentes autos ao arquivo provisória até a prescrição, 

cumprimento do mandado de prisão ou comparecimento espontâneo do 

reeducando.

e) Cumpra-se.

 Barra do Garças, 03.05.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 158269 Nr: 10879-91.2011.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Sufan de Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 Decisão Autos cód. 158269 3. Dispositivo a. Incluo a relação jurídica 

processual submetida à sessão de julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri 

desta Comarca, na sessão do dia 27.08.2018, às 7h30min (MT); b. 

Designo o dia 01.08.2018, às 13h00min (MT), para sorteio dos jurados, 

devendo ser intimados membros do Ministério Público, da Ordem dos 

Advogados do Brasil e da Defensoria Pública para acompanharem a 

solenidade, na forma dos artigos 432 e 433, § 1º, do CPP; c. Apresentado 

rol de testemunhas conforme fls. 176/177, intimem-se as que residem 

nesta comarca; d. Intime-se o réu, pessoalmente, no endereço de fl. 174; 

e. Após o sorteio, convoquem-se os Jurados sorteados (art. 434, CPP, 

alterado pela Lei 11.689/2008); f. Providencie-se cópia da pronúncia aos 

jurados (art. 472, parágrafo único, CPP); g. Intimem-se. Cumpra-se. Barra 

do Garças, 4.5.2018 Douglas Bernardes Romão Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 251146 Nr: 7088-07.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonne de Oliveira Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Decisão

Autos nº 251146

1. Trata-se de executivo de pena em desfavor de Jhonne de Oliveira 

Pereira, nascido em 23.04.1986, estampando condenação à pena de 08 

(oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com regime 

inicial fechado, por infração ao art. 157, §2°, inciso I, c/c art. 61, inc. I e 

inc. II, alínea h, do Código Penal, perpetrado contra a vítima Miguel 

Guimarães da Silva, idoso com 81 (oitenta e um) anos de idade na época 

dos fatos.

2. Na sentença, fls. 16/25, verifico que, quando da dosimetria da pena, o 

Juízo da condenação, atento à causa de aumento de pena atinente ao 

emprego de arma branca, elevou em 1/3 na dosimetria provisória.

3. Com a superveniência da Lei 13.645/18, com vigência na data de sua 

publicação em 23.04.2018, que revogou o inc. I, do §2º, art. 157, CP, 

ocasionando a retroatividade da lei penal mais benéfica, já que eliminou da 

tipicidade secundária do roubo o emprego de arma branca, pelo que a 

pena definitiva deverá ser reduzida para a 06 (seis) anos e 08 (oito) 

meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

 4. Ao compulsar os autos, denoto a existência de cálculo de pena à fl. 32, 

apontando como data de progressão de regime o dia 05.05.2018.

 5. Quanto ao requisito subjetivo, presente atestado de conduta carcerária 
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em fl. 50.

6. Assim sendo, presentes os requisitos objetivo e subjetivo, promovo o 

reeducando ao regime semiaberto dado ao preenchimento do requisito 

temporal, fixando-lhe as seguintes condições do regime semiaberto, ante a 

ausência de colônia agrícola, industrial ou similar nesta Comarca:

 a) permanecer em recolhimento domiciliar das 20:00 hrs até 05:00h (BSB) 

nos dias úteis, e permanecer todos os sábados, domingos e feriados em 

recolhimento domiciliar;

 b) a fiscalização eletrônica do reeducando, condicionada ao uso de 

tornozeleira eletrônica, advertindo-lhe o cumprimento das seguintes 

condições:

 Art. 146-C. O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá 

adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres

 I - receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, 

responder aos seus contatos e cumprir suas orientações;

 II - abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer 

forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o 

faça;

 Parágrafo único. A violação comprovada dos deveres previstos neste 

artigo poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério 

Público e a defesa:

 I - a regressão do regime;

 II - a revogação da autorização de saída temporária;

 VI - a revogação da prisão domiciliar;

 VII - advertência, por escrito, para todos os casos em que o juiz da 

execução decida não aplicar alguma das medidas previstas nos incisos de 

I a VI deste parágrafo.

 Art. 146-D. A monitoração eletrônica poderá ser revogada:

 I - quando se tornar desnecessária ou inadequada;

 II - se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito 

durante a sua vigência ou cometer falta grave.

c) não se ausentar da cidade onde reside, por mais de 05 dias, sem prévia 

comunicação ao Juízo, sendo estipulado o prazo máximo de 30 (trinta) 

dias de ausência, que não poderá se repetir durante um ano;

 d) comparecer em Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas 

atividades;

 e) caso alterar de endereço, comunicar previamente ao Juízo;

 f) apresentar comprovação de trabalho lícito em 60 (sessenta) dias, salvo 

impossibilidade demonstrada de fazê-lo;

g) Não ingerir bebidas alcoólicas, nem usar entorpecentes, nem cometer 

crimes, nem possuir armas ou munições, nem portar instrumentos 

capazes de ofender a integridade física de alguém;

 h) Não fixar domicílio ou residência em outro estado da federação sem 

prévia autorização do Juízo da Execução Penal;

 i) No ato da intimação desta decisão, informar endereço de residência;

j) Caso a residência situar-se em zona rural, deverá o reeducando 

aguardar a autorização judicial, diante da monitoração eletrônica;

7. Expeça-se alvará de autorização clausulado.

8. No ato do cumprimento do alvará de autorização o Oficial de Justiça 

deverá indagar o reeducando se irá residir nesta cidade.

9. Caso o reeducando manifeste interesse em residir em outra comarca do 

Estado de Mato Grosso, remeta-se o presente executivo àquela urbe, 

independentemente de nova conclusão.

 10. Elabore-se novo cálculo, com data-base em 05.05.2018, alterando o 

regime para o semiaberto, bem como alterando a pena para 06 (seis) anos 

e 08 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

11. Intimem-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 04.05.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 271361 Nr: 1864-54.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Vinicius de Oliveira Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Termo de Assentada

Autos de cód. 271361

Em 04.05.2018, às 15h35min, na sala de audiências, presente o MMº. Juiz 

de Direito Douglas Bernardes Romão, o Promotor de Justiça Wdison Luiz 

Franco Mendes, e o Defensor Público Hugo Ramos Vilela. Presente o réu. 

Realizada a oitiva da vítima Igor Fernando de Oliveira Silva e Wilsa Cristina 

Cavalcante Silva. Realizado o interrogatório do réu. Após, o Ministério 

Público manifesta pela absolvição atinente ao crime previsto no art. 180, 

do Código Penal, e pela condenação com relação ao delito capitulado no 

art. 306, do CTB. A Defensoria Pública acompanha postulações 

ministeriais. Após, o MM Juiz, em áudio, sentenciou, absolvendo o réu 

quanto a receptação, e condenando quanto a embriaguez no volante, à 

pena de 06 (seis) meses de detenção, declarando cumprida a pena em 

razão da quantidade temporal da cautelar prisional, determinando a 

expedição de alvará de soltura, e arquivamento imediato dos autos. Nada 

mais havendo a tratar, foi encerrado o presente termo que vai assinado 

por todos os presentes em audiência.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 276461 Nr: 5052-55.2018.811.0004

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Izadora Lopes Nogueira Reis 

- OAB:MT 21.035, Júlio Cesar Nogueira Reis - OAB:19.166 / GO, 

Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 (...) extrema, nos termos do art. 316 do CPP. Posto isso, com fulcro nos 

art. 312 e seguintes, do CPP, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão 

de VALNÊS DIAS BORGES por não vislumbrar alteração dos requisitos da 

prisão preventiva.Ciência ao Ministério Público e à Defesa acerca da 

decisão.Intime-se. Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 04 de maio de 

2018.Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 239456 Nr: 15857-38.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, FDPCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMCT, TLdCT, WYVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Rabaioli Ramos - 

OAB:14796/MT, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:13731, Luciano Justino da Silva - OAB:15695/MT, Paulo 

Henrique Gomes Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa 

Saggin - OAB:MT 5.734, WILIAN R. ROCHA - OAB:MT24172

 Ante o exposto, em conformidade com o art. 413 do Código de Processo 

Penal, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nessa primeira fase 

procedimental, PRONUNCIANDO os réus CÉLIO MARIANO CARDOSO 

TORRES, TATIANE LOURENÇO DA CONCEIÇÃO, devidamente qualificados, 

dando-os como incurso no art. 121, § 2º, incisos I, c/c art. 62, inciso I, 

ambos do CP; e WUITALO YAN VIEIRA DA SILVA dando-o como incurso 

no art. 121, § 2º, inciso I, do CP, todos com as implicações da Lei 8.072/90, 

a fim de que sejam definitivamente julgados pelo Egrégio Tribunal do 

Júri.Intimem-se pessoalmente os acusados da presente decisão. Intime-se, 

ainda, o Ministério Público, Defensoria Pública e advogados dos 

réus.P.R.I.C.Por fim, ante a pronúncia, em cumprimento art. 413, § 3º, do 

CPP, por não vislumbrar nenhuma alteração dos requisitos do art. 312 c/c 

art. 313, do CPP, mantenho a prisão preventiva dos réus, em especial da 

ré Tatiane a qual já fora indeferida a concessão de prisão domiciliar, 

inclusive sendo as prisões mantidas pelo E.TJ/MT.Operando-se a 

preclusão pro judicato, encaminhem-se os autos à Primeira Vara Criminal 

desta Comarca.Barra do Garças/MT, 04 de maio de 2018.Augusta 

Prutchansky Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102518/5/2018 Página 57 de 825



Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002076-92.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. Acolho a justificativa da parte autora (ID 12321198). Determino 

à secretaria que agende nova data de audiência de conciliação, intimando 

as partes para o ato.. Intime-se. Cumpra-se. Submeto a presente decisum 

à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002190-31.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU PIRANI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL ARDUINI AZOLINI OAB - MT0021673A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1.RELATÓRIO Dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Observando detidamente os autos, tenho que existem 

algumas dúvidas, sobretudo pelo atrelamento da convicção da 

necessidade de produção de mais provas, o que entendo de bom alvitre 

por oportunizar serem feitas em audiência de instrução e julgamento, até 

sendo este o marco a quo preclusivo, o que por certo favorecerá meu 

convencimento tanto quanto a ampla defesa. 3. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA CONVERTIDO O PRESENTE JULGADO, em 

diligência, para: a) determinar que os autos voltem a cartório, e a 

secretaria o designe ao escaninho “aguardando designação de audiência 

(juiz leigo)”, para oportunamente ser marcada enseada instrutória. b) 

determinar que as partes procedam, caso queiram, o arrolamento prévio 

de rol de testemunhas, atendendo exigência e requisitos do art. 34 desta 

lei singela, e observado a regra do art. 455 e seus parágrafos do Novo 

Código de Processo Civil. Ressalto que, atinente às testemunhas, se as 

informações não forem prestadas, ou providencias não forem tomadas, 

importará em desistência dessa modalidade de prova. Submeto ao juiz 

togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 14 de Março de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012294-94.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO WANDERSON DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012658-66.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILSON GONCALVES MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEILSON GONCALVES MENDES OAB - MT20065/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RITA FABINO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 
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bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010025-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALTEMIR MEDRADO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON ABREU DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010253-57.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BATISTA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G LEITE GONCALVES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 
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este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010888-38.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO OLIVEIRA DE SOUSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012121-70.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AMORIM MAQUINAS PECAS SERV. E REPRESENTACOES LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO LIANDRO TAVARES OAB - MT0020992A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA MESQUITA COELHO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001811-90.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES ALVES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Processo conclusos indevidamente. 2- Intime-se as partes quanto ao 

conteúdo da sentença prolatada no bojo dos autos. 3- Após, não havendo 

manifestação, certifique-se o transito em julgado e arquive-se mediante as 

anotações necessárias. 4- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012187-50.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA RENATA TABORELLI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Ab initio, cumpre esclarecer que a condenação em custas pela 

ausência do autor às audiências dos Juizados Especiais Cíveis tem 

natureza sancionatória, uma vez que movida a máquina judiciária para o 

desenvolvimento regular de uma ação judicial. Tutela-se, portanto, a 

prestação jurisdicional, o processo e suas finalidades. 2. A sanção 

prevista no artigo 51, inciso I e § 2º, da Lei 9.099/95 tem natureza 

processual reparatória fundada no fato de que, se o autor ausentou-se à 

audiência de conciliação, falta-lhe interesse processual no 

prosseguimento da ação, a não ser que prove motivo de força maior que o 

tenha impedido de estar presente à audiência, merecendo, portanto, que 

pague as custas do processo, sendo essa sanção apenas limitadora, de 

forma a não se permitir o desvio do legítimo interesse processual de quem 

realmente necessita da prestação jurisdicional. 3. Noutra vertente, a parte 

Requerente declarou não possuir condições financeiras para arcar com 

as custas condenatórias, contudo, optou por ingressar com demanda 

sendo representada por patrono constituído, ao invés de buscar auxílio 

junto à Defensoria Pública desta comarca, a qual antes mesmo de 

ingressar com as demandas, procedem à análise das condições 

econômicas das partes, deste modo, com esteio no artigo 5º da Lei nº 

1.060/1950, INDEFIRO o pedido e determino ao requerente, o recolhimento 

das custas processuais. 4. Intime-se. 5. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011281-94.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DE MOURA BRITO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO OAB - MT0015027S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012830-08.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO RODRIGUES FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BMC - BARDDAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 
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53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012419-62.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RANIEL EDUARDO BORGES ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME HORTALINO OLIVEIRA OAB - MT0021368A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO CONTE LOFREDO TEDESCHI OAB - SP0333267A (ADVOGADO)

FELIPE VELASQUES AMARAL OAB - MT13598/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012220-40.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MOURA CAMPOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA ASSUNCAO CAFE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando infrutífera a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida. 2- Na hipótese de não encontrar-se quaisquer 

bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 53, §4º, da 

Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça descreverá na 

certidão todos os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento 

do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de não pagamento 

do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o caso, intime-se o 

devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, inciso IX da Lei 

9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as matérias 

catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as insertas 

no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se o digno 

oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- Em 

caso de não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, 

se for o caso, agende a Secretaria data para audiência de conciliação 

conforme preconiza o art. 53, § 1º, da Lei 9.099/1995, intimando o devedor 

com antecedência do respectivo ato, que na ocasião poderá impugnar – 

embargar – (art. 53, § 2º), por escrito ou oralmente a presente execução, 

podendo aventar as matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em 

apreço, bem como no art. 917 da Lei Instrumentária Civil. Caso o senhor 

meirinho não encontre o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos que 

escoltaram a inicial mediante recibo nos autos e certificação, conforme 

dicção do art. 53, §4º, da Lei do Juizado Especial. 8- Intime-se. 9- 

Expeça-se o necessário. 10- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012178-88.2016.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

WILMAR VIRICIMO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO MARTINS SILVA (EXECUTADO)

ANA CAROLINA SOARES LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012347-75.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSSEAN SIQUEIRA E SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX FERNANDES MOREIRA OAB - GO0034685A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Não tendo ocorrido o pagamento da dívida e restando inúteis a 

utilização dos sistemas eletrônicos de constrição de bens, necessário se 

faz a penhora, avaliação e remoção de bens do devedor. Registro que 

uma vez não sendo mais possível a prisão civil do depositário infiel, as 

execuções têm sido frustradas após a penhora com o desvio do bem por 

parte de quem é executado, o que motiva a remoção aqui preconizada, 

conforme autoriza o artigo 840, II, do CPC. Assim sendo, caso o digno 

oficial de justiça logre encontrar bens passíveis de satisfazer a dívida, 

deverá removê-los para o depósito judicial desta comarca. Na hipótese da 

remoção implicar em despesas para o transporte dos bens, deverão elas 

ser arcadas pela parte autora, contudo de imediato caberá ao oficial de 

justiça ponderá-las e acrescê-las à dívida, ampliando o rol de bens 

constritos para custeá-las. Assim sendo, expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção, cabendo ao oficial de justiça proceder à 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem para amortização da 

dívida, realizando suas avaliações (art. 523, § 3º do CPC c/c o art. 52, 

caput, da Lei 9.099/95), indagando se a parte executada pretende dá-los 

como pagamento da dívida, observando o que preconiza os artigos 652 e 

664 do Diploma Processual Civil. 2- Na hipótese de não encontrar-se 

quaisquer bens penhoráveis (antes de ocorrer a extinção do feito – art. 

53, §4º, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais), o oficial de justiça 

descreverá na certidão todos os bens que guarnecem a residência ou 

estabelecimento do Devedor (art. 836, § 1º e § 2º, do CPC). 3- Em caso de 

não pagamento do débito, após a lavratura do termo de penhora, se for o 

caso, intime-se o devedor que poderá impugnar – embargar – (art. 52, 

inciso IX da Lei 9.099/1995) a presente execução, podendo aventar as 

matérias catalogadas no art. 52, inciso IX, da lei em apreço, bem como as 

insertas no art. 525, do CPC. 4- Ao penhorar bens do devedor, oriente-se 

o digno oficial de justiça pelo disposto nos artigos 831 usque 836 do CPC, 

lavrando o competente auto nos moldes do artigo 838 do mesmo código. 

Se a parte executada fechar as portas da “casa” a fim de obstar a 

penhora de bens, o oficial deverá comunicar o fato ao juiz solicitando-lhe a 

ordem de arrombamento (art. 846 do CPC). 5- Existindo bens gravados de 

ônus reais, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, 

independentemente de nomeação (art. 842 do CPC). Não sendo possível 

localizar a parte executada para a intimação da penhora, competirá ao 

oficial certificar detalhadamente as diligências realizadas, caso em que 

este magistrado poderá dispensar a intimação ou determinar novas 

diligências, consoante inteligência do artigo 841 do CPC c/c 53 e seguinte 

da Lei n.º 9.099/1995. Não tendo a parte executada bens neste foro, dê 

vida ao art. 845 do CPC. 6- DEFIRO as benesses do art. 212, §2º, do CPC, 

outorgando ao oficial de justiça as prerrogativas ali insculpidas. 7- 

Intime-se. 8- Expeça-se o necessário. 9- Cumpra-se. Barra do Garças-MT

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000470-92.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELBETANIO MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT0017912A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Observando que a inicial preenche os requisitos previstos nos art. 319 

usque 320 do CPC, não sendo o caso de aplicabilidade do art. 321 do 

referido diploma legal, a recebo dando continuidade a prestação 

jurisdicional. 2. No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente 

cabe ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 3. Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 
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divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

4. No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 5. Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 6. No mais, 

proceda à citação pessoal de parte requerida - na forma preconizada pelo 

art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 

1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 7. Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 8. Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 9. Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 10. Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 11. Expeça-se o 

necessário. 12. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000707-29.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Intime a parte autora para, em 15 (quinze) dias, juntar nos autos o contrato 

entabulado com a requerida que deu ensejo a propositura da presente 

demanda. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. DETERMINO a 

imediata suspensão da audiência de conciliação anteriormente aprazada. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000563-55.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO VALADARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Certo é que em regra a apreciação do pedido liminar deve ocorrer no 

momento em que o julgador se debruce sobre a vestibular, contudo o 

presente processo contém narrativa fática sui generis, sendo de bom 

alvitre postergar tal análise depois que se oportunizar a juntada da 

manifestação da parte contrária. Assim sendo, com fulcro na inteligência 

extraída do art. 300, §2°, do CPC, DETERMINO seja citada a parte contrária 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar nos autos sobre o 

pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte requerente. 2. 

Após o prazo, faça conclusos para apreciação da liminar. 3. Intime-se. 4. 

Expeça-se o necessário. 5. Cumpra-se com URGÊNCIA.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000727-20.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO GABRIEL DE OLIVEIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0018120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO LIMA DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Antes de apreciar a tutela provisória determino à parte autora que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos documento de negativação 

expedida pelo SPC ou Serasa, cuja certidão deverá conter o memorial 

descritivo completo do cadastro da parte autora, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, do CPC. 2. DETERMINO a 

imediata suspensão da audiência de conciliação anteriormente aprazada. 

3. Intime-se. 4. Exaurido o lapso temporal alhures grafado, faça conclusos. 

5. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012155-45.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TARLIANNE SILVA TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZENILDA TEODORA DE LIMA SILVA OAB - MT17806/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000754-37.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA BERTIPALHA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000747-45.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE FELIX SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000721-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRACILDA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011403-39.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102518/5/2018 Página 65 de 825



MARIA CONCEICAO PINTO CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL GONCALVES DOS REIS OAB - MT0020062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010357-15.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012102-98.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MARIA ALVES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10(dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010252-38.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WEILY SILVA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEILY SILVA SANTOS OAB - MT0014572A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA LOPES DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, com ou sem elas, remeta-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001147-59.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIELY BATISTA DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a recorrida para 

que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012874-27.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO AMORIM DOS SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a recorrida para 

que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012869-05.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICE DE OLIVEIRA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a recorrida para 

que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012864-80.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVES PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a recorrida para 

que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012863-95.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIONILDO FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a recorrida para 

que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012861-28.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a recorrida para 

que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012859-58.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA RIBEIRO PORTO DO COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a recorrida para 

que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012857-88.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA RIBEIRO PORTO DO COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a recorrida para 

que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012852-66.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a recorrida para 

que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000316-11.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não houve deferimento de 

justiça gratuita e tampouco a apresentação de qualquer documento hábil 

(comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a comprovar o seu efetivo 

estado de pobreza. Nesse diapasão, convém salientar que o artigo 5° da 

Constituição Cidadã, prevê que o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Com 

efeito, para obtenção da assistência judiciária, não basta apenas e tão 

somente simples requerimento, mesmo acompanhado de declaração de 

pobreza, para que o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o 

simples requerimento não mais existe em decorrência da vigência da 

Constituição Federal de 1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica 

integral e gratuita, mas apenas aos que comprovarem insuficiência de 

recursos, que deve ser demonstrada. No caso sub examine, não há 

informação contida nos autos que demonstre a hipossuficiência alegada, 

sendo de bom alvitre registrar que conforme determina o enunciado 116 

do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada 

para apresentar comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - 

O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de 

recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

(art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas 

de presunção relativa de veracidade (XX Encontro - São Paulo/SP)” 

Destarte, não há nos autos qualquer documento capaz de convencer este 

magistrado acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte 

recorrente, eis porque, determino seja intimada a parte recorrente para 

que apresente arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição 

financeira ou apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 

Intime-se. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000315-26.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não houve deferimento de 

justiça gratuita e tampouco a apresentação de qualquer documento hábil 

(comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a comprovar o seu efetivo 

estado de pobreza. Nesse diapasão, convém salientar que o artigo 5° da 

Constituição Cidadã, prevê que o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Com 

efeito, para obtenção da assistência judiciária, não basta apenas e tão 

somente simples requerimento, mesmo acompanhado de declaração de 

pobreza, para que o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o 

simples requerimento não mais existe em decorrência da vigência da 

Constituição Federal de 1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica 

integral e gratuita, mas apenas aos que comprovarem insuficiência de 
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recursos, que deve ser demonstrada. No caso sub examine, não há 

informação contida nos autos que demonstre a hipossuficiência alegada, 

sendo de bom alvitre registrar que conforme determina o enunciado 116 

do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada 

para apresentar comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - 

O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de 

recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

(art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas 

de presunção relativa de veracidade (XX Encontro - São Paulo/SP)” 

Destarte, não há nos autos qualquer documento capaz de convencer este 

magistrado acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte 

recorrente, eis porque, determino seja intimada a parte recorrente para 

que apresente arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição 

financeira ou apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 

Intime-se. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000360-30.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON PORTELLA FONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não houve deferimento de 

justiça gratuita e tampouco a apresentação de qualquer documento hábil 

(comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a comprovar o seu efetivo 

estado de pobreza. Nesse diapasão, convém salientar que o artigo 5° da 

Constituição Cidadã, prevê que o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Com 

efeito, para obtenção da assistência judiciária, não basta apenas e tão 

somente simples requerimento, mesmo acompanhado de declaração de 

pobreza, para que o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o 

simples requerimento não mais existe em decorrência da vigência da 

Constituição Federal de 1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica 

integral e gratuita, mas apenas aos que comprovarem insuficiência de 

recursos, que deve ser demonstrada. No caso sub examine, não há 

informação contida nos autos que demonstre a hipossuficiência alegada, 

sendo de bom alvitre registrar que conforme determina o enunciado 116 

do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada 

para apresentar comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - 

O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de 

recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

(art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas 

de presunção relativa de veracidade (XX Encontro - São Paulo/SP)” 

Destarte, não há nos autos qualquer documento capaz de convencer este 

magistrado acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte 

recorrente, eis porque, determino seja intimada a parte recorrente para 

que apresente arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição 

financeira ou apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 

Intime-se. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000366-37.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA GOMES DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não houve deferimento de 

justiça gratuita e tampouco a apresentação de qualquer documento hábil 

(comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a comprovar o seu efetivo 

estado de pobreza. Nesse diapasão, convém salientar que o artigo 5° da 

Constituição Cidadã, prevê que o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Com 

efeito, para obtenção da assistência judiciária, não basta apenas e tão 

somente simples requerimento, mesmo acompanhado de declaração de 

pobreza, para que o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o 

simples requerimento não mais existe em decorrência da vigência da 

Constituição Federal de 1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica 

integral e gratuita, mas apenas aos que comprovarem insuficiência de 

recursos, que deve ser demonstrada. No caso sub examine, não há 

informação contida nos autos que demonstre a hipossuficiência alegada, 

sendo de bom alvitre registrar que conforme determina o enunciado 116 

do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada 

para apresentar comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - 

O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de 

recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

(art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas 

de presunção relativa de veracidade (XX Encontro - São Paulo/SP)” 

Destarte, não há nos autos qualquer documento capaz de convencer este 

magistrado acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte 

recorrente, eis porque, determino seja intimada a parte recorrente para 

que apresente arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição 

financeira ou apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 

Intime-se. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000431-32.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não houve deferimento de 

justiça gratuita e tampouco a apresentação de qualquer documento hábil 

(comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a comprovar o seu efetivo 

estado de pobreza. Nesse diapasão, convém salientar que o artigo 5° da 

Constituição Cidadã, prevê que o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Com 

efeito, para obtenção da assistência judiciária, não basta apenas e tão 

somente simples requerimento, mesmo acompanhado de declaração de 

pobreza, para que o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o 

simples requerimento não mais existe em decorrência da vigência da 

Constituição Federal de 1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica 

integral e gratuita, mas apenas aos que comprovarem insuficiência de 

recursos, que deve ser demonstrada. No caso sub examine, não há 

informação contida nos autos que demonstre a hipossuficiência alegada, 

sendo de bom alvitre registrar que conforme determina o enunciado 116 

do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada 

para apresentar comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - 

O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de 

recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

(art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas 

de presunção relativa de veracidade (XX Encontro - São Paulo/SP)” 
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Destarte, não há nos autos qualquer documento capaz de convencer este 

magistrado acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte 

recorrente, eis porque, determino seja intimada a parte recorrente para 

que apresente arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição 

financeira ou apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 

Intime-se. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-44.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA DA COSTA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não houve deferimento de 

justiça gratuita e tampouco a apresentação de qualquer documento hábil 

(comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a comprovar o seu efetivo 

estado de pobreza. Nesse diapasão, convém salientar que o artigo 5° da 

Constituição Cidadã, prevê que o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Com 

efeito, para obtenção da assistência judiciária, não basta apenas e tão 

somente simples requerimento, mesmo acompanhado de declaração de 

pobreza, para que o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o 

simples requerimento não mais existe em decorrência da vigência da 

Constituição Federal de 1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica 

integral e gratuita, mas apenas aos que comprovarem insuficiência de 

recursos, que deve ser demonstrada. No caso sub examine, não há 

informação contida nos autos que demonstre a hipossuficiência alegada, 

sendo de bom alvitre registrar que conforme determina o enunciado 116 

do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada 

para apresentar comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - 

O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de 

recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

(art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas 

de presunção relativa de veracidade (XX Encontro - São Paulo/SP)” 

Destarte, não há nos autos qualquer documento capaz de convencer este 

magistrado acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte 

recorrente, eis porque, determino seja intimada a parte recorrente para 

que apresente arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição 

financeira ou apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 

Intime-se. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000434-84.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO GREGORIO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não houve deferimento de 

justiça gratuita e tampouco a apresentação de qualquer documento hábil 

(comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a comprovar o seu efetivo 

estado de pobreza. Nesse diapasão, convém salientar que o artigo 5° da 

Constituição Cidadã, prevê que o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Com 

efeito, para obtenção da assistência judiciária, não basta apenas e tão 

somente simples requerimento, mesmo acompanhado de declaração de 

pobreza, para que o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o 

simples requerimento não mais existe em decorrência da vigência da 

Constituição Federal de 1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica 

integral e gratuita, mas apenas aos que comprovarem insuficiência de 

recursos, que deve ser demonstrada. No caso sub examine, não há 

informação contida nos autos que demonstre a hipossuficiência alegada, 

sendo de bom alvitre registrar que conforme determina o enunciado 116 

do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada 

para apresentar comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - 

O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de 

recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

(art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas 

de presunção relativa de veracidade (XX Encontro - São Paulo/SP)” 

Destarte, não há nos autos qualquer documento capaz de convencer este 

magistrado acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte 

recorrente, eis porque, determino seja intimada a parte recorrente para 

que apresente arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição 

financeira ou apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 

Intime-se. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000382-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO PAULA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não houve deferimento de 

justiça gratuita e tampouco a apresentação de qualquer documento hábil 

(comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a comprovar o seu efetivo 

estado de pobreza. Nesse diapasão, convém salientar que o artigo 5° da 

Constituição Cidadã, prevê que o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Com 

efeito, para obtenção da assistência judiciária, não basta apenas e tão 

somente simples requerimento, mesmo acompanhado de declaração de 

pobreza, para que o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o 

simples requerimento não mais existe em decorrência da vigência da 

Constituição Federal de 1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica 

integral e gratuita, mas apenas aos que comprovarem insuficiência de 

recursos, que deve ser demonstrada. No caso sub examine, não há 

informação contida nos autos que demonstre a hipossuficiência alegada, 

sendo de bom alvitre registrar que conforme determina o enunciado 116 

do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada 

para apresentar comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - 

O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de 

recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

(art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas 

de presunção relativa de veracidade (XX Encontro - São Paulo/SP)” 

Destarte, não há nos autos qualquer documento capaz de convencer este 

magistrado acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte 

recorrente, eis porque, determino seja intimada a parte recorrente para 

que apresente arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição 

financeira ou apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 

Intime-se. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000383-73.2017.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO PAULA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não houve deferimento de 

justiça gratuita e tampouco a apresentação de qualquer documento hábil 

(comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a comprovar o seu efetivo 

estado de pobreza. Nesse diapasão, convém salientar que o artigo 5° da 

Constituição Cidadã, prevê que o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Com 

efeito, para obtenção da assistência judiciária, não basta apenas e tão 

somente simples requerimento, mesmo acompanhado de declaração de 

pobreza, para que o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o 

simples requerimento não mais existe em decorrência da vigência da 

Constituição Federal de 1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica 

integral e gratuita, mas apenas aos que comprovarem insuficiência de 

recursos, que deve ser demonstrada. No caso sub examine, não há 

informação contida nos autos que demonstre a hipossuficiência alegada, 

sendo de bom alvitre registrar que conforme determina o enunciado 116 

do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada 

para apresentar comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - 

O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de 

recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

(art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas 

de presunção relativa de veracidade (XX Encontro - São Paulo/SP)” 

Destarte, não há nos autos qualquer documento capaz de convencer este 

magistrado acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte 

recorrente, eis porque, determino seja intimada a parte recorrente para 

que apresente arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição 

financeira ou apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 

Intime-se. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000386-28.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIANE NEVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não houve deferimento de 

justiça gratuita e tampouco a apresentação de qualquer documento hábil 

(comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a comprovar o seu efetivo 

estado de pobreza. Nesse diapasão, convém salientar que o artigo 5° da 

Constituição Cidadã, prevê que o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Com 

efeito, para obtenção da assistência judiciária, não basta apenas e tão 

somente simples requerimento, mesmo acompanhado de declaração de 

pobreza, para que o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o 

simples requerimento não mais existe em decorrência da vigência da 

Constituição Federal de 1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica 

integral e gratuita, mas apenas aos que comprovarem insuficiência de 

recursos, que deve ser demonstrada. No caso sub examine, não há 

informação contida nos autos que demonstre a hipossuficiência alegada, 

sendo de bom alvitre registrar que conforme determina o enunciado 116 

do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada 

para apresentar comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - 

O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de 

recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

(art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas 

de presunção relativa de veracidade (XX Encontro - São Paulo/SP)” 

Destarte, não há nos autos qualquer documento capaz de convencer este 

magistrado acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte 

recorrente, eis porque, determino seja intimada a parte recorrente para 

que apresente arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição 

financeira ou apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 

Intime-se. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000318-78.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNICE GUIMARAES DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não houve deferimento de 

justiça gratuita e tampouco a apresentação de qualquer documento hábil 

(comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a comprovar o seu efetivo 

estado de pobreza. Nesse diapasão, convém salientar que o artigo 5° da 

Constituição Cidadã, prevê que o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Com 

efeito, para obtenção da assistência judiciária, não basta apenas e tão 

somente simples requerimento, mesmo acompanhado de declaração de 

pobreza, para que o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o 

simples requerimento não mais existe em decorrência da vigência da 

Constituição Federal de 1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica 

integral e gratuita, mas apenas aos que comprovarem insuficiência de 

recursos, que deve ser demonstrada. No caso sub examine, não há 

informação contida nos autos que demonstre a hipossuficiência alegada, 

sendo de bom alvitre registrar que conforme determina o enunciado 116 

do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada 

para apresentar comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - 

O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de 

recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

(art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas 

de presunção relativa de veracidade (XX Encontro - São Paulo/SP)” 

Destarte, não há nos autos qualquer documento capaz de convencer este 

magistrado acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte 

recorrente, eis porque, determino seja intimada a parte recorrente para 

que apresente arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição 

financeira ou apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 

Intime-se. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-80.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DORACINA BARBOSA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não houve deferimento de 

justiça gratuita e tampouco a apresentação de qualquer documento hábil 

(comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a comprovar o seu efetivo 

estado de pobreza. Nesse diapasão, convém salientar que o artigo 5° da 

Constituição Cidadã, prevê que o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Com 

efeito, para obtenção da assistência judiciária, não basta apenas e tão 

somente simples requerimento, mesmo acompanhado de declaração de 

pobreza, para que o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o 

simples requerimento não mais existe em decorrência da vigência da 

Constituição Federal de 1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica 

integral e gratuita, mas apenas aos que comprovarem insuficiência de 

recursos, que deve ser demonstrada. No caso sub examine, não há 

informação contida nos autos que demonstre a hipossuficiência alegada, 

sendo de bom alvitre registrar que conforme determina o enunciado 116 

do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada 

para apresentar comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - 

O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de 

recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

(art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas 

de presunção relativa de veracidade (XX Encontro - São Paulo/SP)” 

Destarte, não há nos autos qualquer documento capaz de convencer este 

magistrado acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte 

recorrente, eis porque, determino seja intimada a parte recorrente para 

que apresente arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição 

financeira ou apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 

Intime-se. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-73.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE DA COSTA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não houve deferimento de 

justiça gratuita e tampouco a apresentação de qualquer documento hábil 

(comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a comprovar o seu efetivo 

estado de pobreza. Nesse diapasão, convém salientar que o artigo 5° da 

Constituição Cidadã, prevê que o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Com 

efeito, para obtenção da assistência judiciária, não basta apenas e tão 

somente simples requerimento, mesmo acompanhado de declaração de 

pobreza, para que o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o 

simples requerimento não mais existe em decorrência da vigência da 

Constituição Federal de 1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica 

integral e gratuita, mas apenas aos que comprovarem insuficiência de 

recursos, que deve ser demonstrada. No caso sub examine, não há 

informação contida nos autos que demonstre a hipossuficiência alegada, 

sendo de bom alvitre registrar que conforme determina o enunciado 116 

do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada 

para apresentar comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - 

O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de 

recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

(art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas 

de presunção relativa de veracidade (XX Encontro - São Paulo/SP)” 

Destarte, não há nos autos qualquer documento capaz de convencer este 

magistrado acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte 

recorrente, eis porque, determino seja intimada a parte recorrente para 

que apresente arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição 

financeira ou apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 

Intime-se. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-58.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVALDO ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não houve deferimento de 

justiça gratuita e tampouco a apresentação de qualquer documento hábil 

(comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a comprovar o seu efetivo 

estado de pobreza. Nesse diapasão, convém salientar que o artigo 5° da 

Constituição Cidadã, prevê que o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Com 

efeito, para obtenção da assistência judiciária, não basta apenas e tão 

somente simples requerimento, mesmo acompanhado de declaração de 

pobreza, para que o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o 

simples requerimento não mais existe em decorrência da vigência da 

Constituição Federal de 1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica 

integral e gratuita, mas apenas aos que comprovarem insuficiência de 

recursos, que deve ser demonstrada. No caso sub examine, não há 

informação contida nos autos que demonstre a hipossuficiência alegada, 

sendo de bom alvitre registrar que conforme determina o enunciado 116 

do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada 

para apresentar comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - 

O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de 

recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

(art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas 

de presunção relativa de veracidade (XX Encontro - São Paulo/SP)” 

Destarte, não há nos autos qualquer documento capaz de convencer este 

magistrado acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte 

recorrente, eis porque, determino seja intimada a parte recorrente para 

que apresente arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição 

financeira ou apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 

Intime-se. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000446-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EUNEIDE TEREZINHA VOBETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não houve deferimento de 

justiça gratuita e tampouco a apresentação de qualquer documento hábil 

(comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a comprovar o seu efetivo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102518/5/2018 Página 72 de 825



estado de pobreza. Nesse diapasão, convém salientar que o artigo 5° da 

Constituição Cidadã, prevê que o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Com 

efeito, para obtenção da assistência judiciária, não basta apenas e tão 

somente simples requerimento, mesmo acompanhado de declaração de 

pobreza, para que o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o 

simples requerimento não mais existe em decorrência da vigência da 

Constituição Federal de 1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica 

integral e gratuita, mas apenas aos que comprovarem insuficiência de 

recursos, que deve ser demonstrada. No caso sub examine, não há 

informação contida nos autos que demonstre a hipossuficiência alegada, 

sendo de bom alvitre registrar que conforme determina o enunciado 116 

do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada 

para apresentar comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - 

O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de 

recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

(art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas 

de presunção relativa de veracidade (XX Encontro - São Paulo/SP)” 

Destarte, não há nos autos qualquer documento capaz de convencer este 

magistrado acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte 

recorrente, eis porque, determino seja intimada a parte recorrente para 

que apresente arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição 

financeira ou apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 

Intime-se. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000376-81.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não houve deferimento de 

justiça gratuita e tampouco a apresentação de qualquer documento hábil 

(comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a comprovar o seu efetivo 

estado de pobreza. Nesse diapasão, convém salientar que o artigo 5° da 

Constituição Cidadã, prevê que o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Com 

efeito, para obtenção da assistência judiciária, não basta apenas e tão 

somente simples requerimento, mesmo acompanhado de declaração de 

pobreza, para que o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o 

simples requerimento não mais existe em decorrência da vigência da 

Constituição Federal de 1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica 

integral e gratuita, mas apenas aos que comprovarem insuficiência de 

recursos, que deve ser demonstrada. No caso sub examine, não há 

informação contida nos autos que demonstre a hipossuficiência alegada, 

sendo de bom alvitre registrar que conforme determina o enunciado 116 

do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada 

para apresentar comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - 

O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de 

recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

(art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas 

de presunção relativa de veracidade (XX Encontro - São Paulo/SP)” 

Destarte, não há nos autos qualquer documento capaz de convencer este 

magistrado acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte 

recorrente, eis porque, determino seja intimada a parte recorrente para 

que apresente arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição 

financeira ou apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 

Intime-se. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000319-63.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE JESUS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não houve deferimento de 

justiça gratuita e tampouco a apresentação de qualquer documento hábil 

(comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a comprovar o seu efetivo 

estado de pobreza. Nesse diapasão, convém salientar que o artigo 5° da 

Constituição Cidadã, prevê que o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Com 

efeito, para obtenção da assistência judiciária, não basta apenas e tão 

somente simples requerimento, mesmo acompanhado de declaração de 

pobreza, para que o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o 

simples requerimento não mais existe em decorrência da vigência da 

Constituição Federal de 1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica 

integral e gratuita, mas apenas aos que comprovarem insuficiência de 

recursos, que deve ser demonstrada. No caso sub examine, não há 

informação contida nos autos que demonstre a hipossuficiência alegada, 

sendo de bom alvitre registrar que conforme determina o enunciado 116 

do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada 

para apresentar comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - 

O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de 

recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

(art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas 

de presunção relativa de veracidade (XX Encontro - São Paulo/SP)” 

Destarte, não há nos autos qualquer documento capaz de convencer este 

magistrado acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte 

recorrente, eis porque, determino seja intimada a parte recorrente para 

que apresente arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição 

financeira ou apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 

Intime-se. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000663-10.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM - 

GO0045732Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 20/06/2018 Hora: 13:20 /MT , sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012169-63.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER OAB - MT0016905A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO FONSECA FILHO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) FLAVIO 

RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - MT0016905A, para que compareça 

à audiência de instrução designada para o dia 08/06/2018 Hora: 07:15 

(MT), sob pena de contumácia e extinção do processo. Ficando ciente 

que, pretendendo produzir prova testemunhal, deverá comparecer à 
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audiência acompanhado(a) de suas testemunhas, até 03 (três) no máximo, 

apresentando, nessa mesma ocasião, as demais provas que tiver (arts. 

33 e 34 da Lei nº 9.099/95). E, pretendendo a intimação de suas 

testemunhas, deverá requerer tal providência, por escrito, no mínimo 05 

(cinco) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000671-84.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA LUZ OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - MT0021291A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia: 

20/06/2018 Hora: 14:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000269-37.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FURTUNATA BABOSA SATANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não houve deferimento de 

justiça gratuita e tampouco a apresentação de qualquer documento hábil 

(comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a comprovar o seu efetivo 

estado de pobreza. Nesse diapasão, convém salientar que o artigo 5° da 

Constituição Cidadã, prevê que o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Com 

efeito, para obtenção da assistência judiciária, não basta apenas e tão 

somente simples requerimento, mesmo acompanhado de declaração de 

pobreza, para que o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o 

simples requerimento não mais existe em decorrência da vigência da 

Constituição Federal de 1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica 

integral e gratuita, mas apenas aos que comprovarem insuficiência de 

recursos, que deve ser demonstrada. No caso sub examine, não há 

informação contida nos autos que demonstre a hipossuficiência alegada, 

sendo de bom alvitre registrar que conforme determina o enunciado 116 

do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada 

para apresentar comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - 

O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de 

recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

(art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas 

de presunção relativa de veracidade (XX Encontro - São Paulo/SP)” 

Destarte, não há nos autos qualquer documento capaz de convencer este 

magistrado acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte 

recorrente, eis porque, determino seja intimada a parte recorrente para 

que apresente arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição 

financeira ou apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 

Intime-se. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000320-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GESSE DIAS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não houve deferimento de 

justiça gratuita e tampouco a apresentação de qualquer documento hábil 

(comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a comprovar o seu efetivo 

estado de pobreza. Nesse diapasão, convém salientar que o artigo 5° da 

Constituição Cidadã, prevê que o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Com 

efeito, para obtenção da assistência judiciária, não basta apenas e tão 

somente simples requerimento, mesmo acompanhado de declaração de 

pobreza, para que o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o 

simples requerimento não mais existe em decorrência da vigência da 

Constituição Federal de 1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica 

integral e gratuita, mas apenas aos que comprovarem insuficiência de 

recursos, que deve ser demonstrada. No caso sub examine, não há 

informação contida nos autos que demonstre a hipossuficiência alegada, 

sendo de bom alvitre registrar que conforme determina o enunciado 116 

do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada 

para apresentar comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - 

O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de 

recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

(art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas 

de presunção relativa de veracidade (XX Encontro - São Paulo/SP)” 

Destarte, não há nos autos qualquer documento capaz de convencer este 

magistrado acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte 

recorrente, eis porque, determino seja intimada a parte recorrente para 

que apresente arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição 

financeira ou apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 

Intime-se. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000427-92.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE DE SOUSA DO AMARAL CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não houve deferimento de 

justiça gratuita e tampouco a apresentação de qualquer documento hábil 

(comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a comprovar o seu efetivo 

estado de pobreza. Nesse diapasão, convém salientar que o artigo 5° da 

Constituição Cidadã, prevê que o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Com 

efeito, para obtenção da assistência judiciária, não basta apenas e tão 

somente simples requerimento, mesmo acompanhado de declaração de 

pobreza, para que o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o 

simples requerimento não mais existe em decorrência da vigência da 

Constituição Federal de 1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica 

integral e gratuita, mas apenas aos que comprovarem insuficiência de 

recursos, que deve ser demonstrada. No caso sub examine, não há 

informação contida nos autos que demonstre a hipossuficiência alegada, 

sendo de bom alvitre registrar que conforme determina o enunciado 116 

do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada 

para apresentar comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - 
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O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de 

recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

(art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas 

de presunção relativa de veracidade (XX Encontro - São Paulo/SP)” 

Destarte, não há nos autos qualquer documento capaz de convencer este 

magistrado acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte 

recorrente, eis porque, determino seja intimada a parte recorrente para 

que apresente arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição 

financeira ou apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 

Intime-se. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-51.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JACY ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não houve deferimento de 

justiça gratuita e tampouco a apresentação de qualquer documento hábil 

(comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a comprovar o seu efetivo 

estado de pobreza. Nesse diapasão, convém salientar que o artigo 5° da 

Constituição Cidadã, prevê que o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Com 

efeito, para obtenção da assistência judiciária, não basta apenas e tão 

somente simples requerimento, mesmo acompanhado de declaração de 

pobreza, para que o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o 

simples requerimento não mais existe em decorrência da vigência da 

Constituição Federal de 1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica 

integral e gratuita, mas apenas aos que comprovarem insuficiência de 

recursos, que deve ser demonstrada. No caso sub examine, não há 

informação contida nos autos que demonstre a hipossuficiência alegada, 

sendo de bom alvitre registrar que conforme determina o enunciado 116 

do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada 

para apresentar comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - 

O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de 

recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

(art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas 

de presunção relativa de veracidade (XX Encontro - São Paulo/SP)” 

Destarte, não há nos autos qualquer documento capaz de convencer este 

magistrado acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte 

recorrente, eis porque, determino seja intimada a parte recorrente para 

que apresente arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição 

financeira ou apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 

Intime-se. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVAN FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não houve deferimento de 

justiça gratuita e tampouco a apresentação de qualquer documento hábil 

(comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a comprovar o seu efetivo 

estado de pobreza. Nesse diapasão, convém salientar que o artigo 5° da 

Constituição Cidadã, prevê que o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Com 

efeito, para obtenção da assistência judiciária, não basta apenas e tão 

somente simples requerimento, mesmo acompanhado de declaração de 

pobreza, para que o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o 

simples requerimento não mais existe em decorrência da vigência da 

Constituição Federal de 1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica 

integral e gratuita, mas apenas aos que comprovarem insuficiência de 

recursos, que deve ser demonstrada. No caso sub examine, não há 

informação contida nos autos que demonstre a hipossuficiência alegada, 

sendo de bom alvitre registrar que conforme determina o enunciado 116 

do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada 

para apresentar comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - 

O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de 

recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

(art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas 

de presunção relativa de veracidade (XX Encontro - São Paulo/SP)” 

Destarte, não há nos autos qualquer documento capaz de convencer este 

magistrado acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte 

recorrente, eis porque, determino seja intimada a parte recorrente para 

que apresente arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição 

financeira ou apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 

Intime-se. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-10.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FELIPE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não houve deferimento de 

justiça gratuita e tampouco a apresentação de qualquer documento hábil 

(comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a comprovar o seu efetivo 

estado de pobreza. Nesse diapasão, convém salientar que o artigo 5° da 

Constituição Cidadã, prevê que o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Com 

efeito, para obtenção da assistência judiciária, não basta apenas e tão 

somente simples requerimento, mesmo acompanhado de declaração de 

pobreza, para que o requerente/requerido a obtenha, uma vez que o 

simples requerimento não mais existe em decorrência da vigência da 

Constituição Federal de 1988, que frise-se, assegura a assistência jurídica 

integral e gratuita, mas apenas aos que comprovarem insuficiência de 

recursos, que deve ser demonstrada. No caso sub examine, não há 

informação contida nos autos que demonstre a hipossuficiência alegada, 

sendo de bom alvitre registrar que conforme determina o enunciado 116 

do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a parte poderá ser intimada 

para apresentar comprovante de hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - 

O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de 

recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça 

(art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas 

de presunção relativa de veracidade (XX Encontro - São Paulo/SP)” 

Destarte, não há nos autos qualquer documento capaz de convencer este 

magistrado acerca da insuficiência de recursos financeiros da parte 

recorrente, eis porque, determino seja intimada a parte recorrente para 

que apresente arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição 

financeira ou apresente comprovante de pagamento do preparo no prazo 
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de 10 (dez) dias, sob pena de ser declarado deserto o recurso inominado. 

Intime-se. Ultrapassado o prazo concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012552-07.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ENISMAR COELHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000722-32.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRACILDA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010818-55.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA EMERENCIANO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Tendo em vista que a parte 

recorrida já apresentou contrarrazões, remetam-se os autos a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000412-26.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS BATISTA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei 

1060/50, por declarar e comprovar ser pessoa hipossuficiente. Verifico 

que o recurso interposto pela parte requerente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se falar em 

preparo, vez que é beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte recorrida 

para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado 

o prazo para a juntada das contrarrazões, com ou sem elas, remeta-se os 

autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000673-54.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDITE OLIVEIRA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ALEXANDRE CESAR MARTINS FONSECA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: FABIANO XAVIER DA SILVA - SP0217166A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 20/06/2018 

Hora: 14:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000599-34.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNEZIO CARRIJO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000710-18.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX MACIEL BREGOLATO AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CORBUCCI OAB - MT0015002A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001120-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVALDO NERES SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000996-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HETHERJHON MAUERVERCK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo , tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Tendo em vista que a parte recorrida já apresentou 

contrarrazões, remetam-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 3- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011293-40.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALIA PIRES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSYKA DE FREITAS CAMARGOS OAB - MT0021776A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PLAY MUSIC (REQUERIDO)
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ANNA PAULA ALMEIDA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) JESSYKA 

DE FREITAS CAMARGOS - MT0021776A, para que compareça à audiência 

de conciliação designada para o dia 02/07/2018 Hora: 17:00 (MT), sob 

pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000672-69.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIONICE DIAS DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA SILVA SOUZA OAB - MT23131/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: AMANDA SILVA SOUZA - MT23131/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia : 03/07/2018 

Hora: 12:00 /MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000676-09.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINO ALVES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA MARI - 

MT0003056A,, para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 22/06/2018 Hora: 13:20 , sob pena de revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000676-09.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINO ALVES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 22/06/2018 

Hora: 13:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000678-76.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELA PEREIRA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA - 

MT0023047Apara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 20/06/2018 Hora: 16:00 /MT, sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001863-86.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EINARA RAICA CORREIA BAIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT0017620A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 03/07/2018 Hora: 12:20 

(MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000704-74.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A IDEAL TECIDOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - MT0021035A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

25/06/2018 Hora: 16:00 /MT, sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000677-91.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO ROSA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

EBAZAR.COM.BR. LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: THIAGO BORGES ANDRADE - MT0018994A, 

POLLYANA SOARES MATOS - MT0018383A,para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 20/06/2018 Hora: 15:40 , 

sob pena de contumácia e extinção do processo.BEM COMO A LIMINAR 

DEFERIDA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000677-91.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO ROSA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

EBAZAR.COM.BR. LTDA (REQUERIDO)

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 
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Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso em apreço estejam presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Destarte, no caso sub 

examine o consumidor ao efetuar a compra via internet depositou sua 

confiança nos serviços prestados pela promovida, estando certo de que 

concretizando o pagamento, receberia o produto na data convencionada, 

sendo que há elementos evidenciando um considerável grau de 

plausibilidade em torno da narrativa fática constante na vestibular, uma 

vez que os documentos anexados a exordial sinalizam ter ocorrido o 

pagamento, entretanto, não houve a entrega da mercadoria na data 

aprazada entre as partes, caracterizando a probabilidade do direito. No 

que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que a parte autora pagou por 

um produto que sequer está usufruindo, não podendo suportar o ônus da 

má prestação de serviços realizado pela promovida. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado da 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Frente ao 

exposto, com espeque no artigo 300 do CPC, DEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela, determinando a parte requerida que no prazo de 15 

(quinze) dias: a) ENTREGUE a parte requerente 02 (dois) termômetros 

ambiente Higrometro HT-4010 1cel, sob pena de incorrer em multa diária no 

valor de R$ 200,00 (duzentos) reais, sem prejuízo de a multa ser majorada 

em caso de necessidade. 8- Proceda à citação pessoal da parte requerida 

- na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 
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art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 9- Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 10-Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 11-Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 12-Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se 

possível no prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada 

(aplicação, por analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo 

nossas homenagens. 13-Expeça-se o necessário. 14-Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000592-08.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DE CARNES NOVA ESPERANCA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILIPE MARCELO DOS SANTOS QUEIROZ OAB - MT22580/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BONASA ALIMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: FILIPE MARCELO DOS SANTOS QUEIROZ - 

MT22580/Opara que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 03/07/2018 Hora: 13:40/MT, , sob pena de contumácia e 

extinção do processo.BEM COMO A LIMINAR DEFERIDA

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001508-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010459-37.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0022280A (ADVOGADO)

BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES OAB - MT0021665A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 

caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001186-56.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou 

recurso inominado sem o recolhimento integral do preparo, uma vez que 

realizou pedido de Justiça Gratuita. Ab initio, em apreciação dos 

documentos carreados aos autos, constato que não foi juntado qualquer 

documento hábil (comprovante de renda, cópia de CTPS, etc.) a 

comprovar o seu efetivo estado de pobreza. Nesse diapasão, convém 

salientar que o artigo 5° da Constituição Cidadã, prevê que o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. Com efeito, para obtenção da assistência 

judiciária, não basta apenas e tão somente simples requerimento, mesmo 

acompanhado de declaração de pobreza, para que o requerente/requerido 

a obtenha, uma vez que o simples requerimento não mais existe em 

decorrência da vigência da Constituição Federal de 1988, que frise-se, 

assegura a assistência jurídica integral e gratuita, mas apenas aos que 

comprovarem insuficiência de recursos, que deve ser demonstrada. No 
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caso sub examine, não há informação contida nos autos que demonstre a 

hipossuficiência alegada, sendo de bom alvitre registrar que conforme 

determina o enunciado 116 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais, a 

parte poderá ser intimada para apresentar comprovante de 

hipossuficiência, v.g.: “ENUNCIADO 116 - O Juiz poderá, de ofício, exigir 

que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão 

do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que 

a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro - São Paulo/SP)” Destarte, não há nos autos qualquer 

documento capaz de convencer este magistrado acerca da insuficiência 

de recursos financeiros da parte recorrente, eis porque, determino seja 

intimada a parte recorrente para que apresente arcabouço probatório no 

que diz respeito à sua condição financeira ou apresente comprovante de 

pagamento do preparo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser 

declarado deserto o recurso inominado. Intime-se. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-56.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA RODRIGUES GONZAGA MARTINELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO)

SABRINA MIRANDA BRITO OAB - MT0022125A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogados 

do(a) REQUERENTE: SABRINA MIRANDA BRITO - MT0022125A-B, 

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - GO0034487Apara que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 03/07/2018 Hora: 14:00/mt , 

sob pena de contumácia e extinção do processo.BEM COMO A LIMINAR 

DEFERIDA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-56.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA RODRIGUES GONZAGA MARTINELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO)

SABRINA MIRANDA BRITO OAB - MT0022125A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. (REQUERIDO)

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso em apreço estejam presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. No que tange à 

probabilidade do direito, verifica-se do comprovante de compra carreado 

nos autos, que o produto foi devidamente amortizado, contudo não está 

podendo usufruir do aparelho celular em decorrência de vício do produto, 

de tal sorte que o consumidor não pode suportar as falhas ocasionados 

por equívocos da empresa, notadamente por ser vulnerável e 

hipossuficiente na relação de consumo. No que tange o requisito do perigo 

de dano, este emerge circunstanciadamente pelo simples fato de o 

aparelho celular é de suma importância na vida cotidiana, eis que em 

alguns casos ele é utilizado como instrumento de trabalho. O perigo da 

demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquela. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado da 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 
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mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido para que a parte requerida entregue a parte requerente, no prazo 

de 15 (quinze) dias, 01 (um) celular Zenfone Live Asus/2C/5,5, sob pena 

de incorrer em multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos) reais, sem 

prejuízo de a multa ser majorada em caso de necessidade. 8- DEFIRO a 

parte autora os benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 

1.060/1950. 9- Designe-se audiência de conciliação e proceda à citação 

pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da 

LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 

1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14-Expeça-se o 

necessário. 15-Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011310-76.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANE BEZERRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) MARCOS 

AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - MT0017066A, para que compareça 

à audiência de conciliação designada para o dia 03/07/2018 Hora: 14:20 

(MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002099-38.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE RODRIGUES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES OAB - MT0015835A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: LAIS DAIANE MAGALHAES PERES - MT0015835A 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia : 

03/07/2018 Hora: 14:40 , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.BEM COMO A LIMINAR DEFERIDA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000857-44.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

FERNANDA GISELE MALACARNE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) MARCOS 

AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - MT0017066A, para que compareça 

à audiência de conciliação designada para o dia 03/07/2018 Hora: 15:00 

(MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011719-86.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANEY DIAS DOS PASSOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FALCON - COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO)

AIRTON PASSOS DE SOUZA OAB - PR11301 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição da parte autora, inclusive 

realizando-se a transferência do montante para a conta indicada nos 

autos. 2- Após, faça os autos conclusos para apreciação do pedido de 

penhora. 3- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001984-17.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE GOMES DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU - 

MT0015984A,para que compareça à audiência de conciliação designada 

para o dia 03/07/2018 Hora: 15:20 /MT , sob pena de contumácia e 

extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000324-51.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA ROCHA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO THADEU GUERRA E SILVA OAB - MT16862 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

MARISA LOJAS S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCELO THADEU GUERRA E SILVA - MT16862 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

03/07/2018 Hora: 15:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.BEM COMO A LIMINAR DEFERIDA

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 217060 Nr: 1075-26.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Humberto Nogueira Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035

 DESPACHO

 Processo n.º: 1075-26.2016 Código: 217060

1. Vistos, etc.

2. Presentes os documentos imprescindíveis para o devido cumprimento 

da missiva, DESIGNO audiência instrutória para o dia 22 de Maio de 2018, 

a ser realizada às 15h30min (MT).

 3. Intime-se as partes.

 4. Expeça-se o necessário.

 5. Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 17 de Abril de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz Titular

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 261080 Nr: 13679-82.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Dolores Delmondes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA GRAZIANE 

DELMONDES - OAB:17744

 DECISÃOProcesso nº: 13679-82.2017.811.0004Cód.: 261080 Vistos, etc. 

[...] 5.O Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou, 

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A HONRA. 

QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DO INSTRUMENTO DE MANDATO. 

DECADÊNCIA.I - Tópicos não exteriorizados no acórdão atacado 

desmerecem exame por ausência do oportuno prequestionamento 

(Súmulas n.º 282 e 256 - STF).II - A falha na representação processual do 

querelante pode ser sanada a qualquer tempo, desde que dentro do prazo 

decadencial. In casu, verifica-se que o instrumento procuratório, sequer 

foi juntado aos autos.Recurso parcialmente conhecido e, nesse ponto, 

desprovido”.(REsp 531.876/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA 

TURMA, julgado em 16/12/2003, DJ 31/05/2004, p. 349). (original sem 

negrito).6.Isto posto, não estando a vestibular em conformidade com o art. 

44 do CPP, ante a ausência de procuração com poderes especiais, sendo 

este pressuposto processual para o exercício da ação penal privada em 

comento REJEITO a presente inicial, o que faço com esteio no art. 395, 

inciso II do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 92 da Lei 

9 . 0 9 9 / 1 9 9 5 .  7 . S e m  c u s t a s 8 . P u b l i q u e - s e ,  r e g i s t r e - s e , 

intime-se.9.Cumpra-se.Barra do Garças-MT, 19 de Abril de 2018.Fernando 

da Fonsêca MeloJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 246607 Nr: 3938-18.2017.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Cluvinel da Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 Intimação do advogado do autor do fato para que, em prazo exíguo, 

promova a juntada dos comprovantes de pagamento das duas últimas 

parcelas da prestação pecuniária, no valor de R$ 600,00 (seiscentos) 

reais cada, eis que o comprovante acostado aos autos em fls. 36 parece 

não ter relação com o feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 262200 Nr: 14379-58.2017.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dineia Faustina Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR MOURA DO 

NASCIMENTO - OAB:19.048

 DECISÃO INTERLOCUTÁRIA DE NATUREZA MISTAProcesso n°: 

14379-58/2017 (Cód: 262200) Vistos.1.Cuida-se de um Termo 

Circunstanciado de Ocorrência instaurado em desfavor de Dineia Faustina 

Santos, visando a apuração da eventual prática dos crimes de ameaça e 

injúria, capitulados nos artigos 147 e 140, todos do Código Penal, contra 

Luciana da Costa, fatos ocorridos em 16.08.2017.2.Vieram conclusos.3.É 

o relato. Decido.4.Inicialmente, no que toca ao crime de ameaça, 

DESIGNE-SE audiência preliminar para oferecimento de transação penal de 

acordo com a pauta elaborada pelo (a) conciliador (a) nos termos do 

disposto no artigo 73 da Lei nº 9.099/1995, proceda em conformidade com 

cota ministerial acostada à folha 32 dos autos.5.Em audiência, deverá ser 

oportunizada a composição civil entre as partes, bem como a retratação 

da ofendida. Caso seja positivo algum desses institutos, voltem-me 

conclusos.6.Não havendo acordo entre as partes ou retratação pela 

ofendida, encaminhem-se ao Parquet.7.De modo diverso, no que concerne 

ao crime de injúria, o fato típico narrados amolda-se, em tese, ao crime 

tipificado no artigo 140 do Código Penal, o qual somente se procede 

mediante ação penal privada através do oferecimento da queixa crime pelo 

ofendido, em congruência com o ditame do artigo 145 do mesmo diploma 

legal e apresentam como uma das causas de extinção da punibilidade a 

decadência pela incúria no exercício do direito de queixa, consoante 

dicção dos artigos 103 e 107, IV, ambos do CP c/c art. 38 do CPP, razão 

pela qual DECLARO, com arrimo no artigo 61 do CPP, c/c art. 92 da Lei 

9.099/1995, extinta a punibilidade do fato sub judice, não implicando este 

decisum em obstáculo à propositura de eventual ação civil com espeque 

nos eventos em apreço (art. 67, II, do CPP).8.Sem custas, consoante 

d i c ç ã o  d o s  a r t i g o s  5 4  e  5 5  d a  L e i 

9.099/1995.9.Registre-se.10.Intime-se.11.Notifique-se o Ministério 

Público.12.Cumpra-se.Barra do Garças-MT, 21 de março de 

2017.Fernando da Fonsêca MeloJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010230-77.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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PCL SERVICOS MEDICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN GONCALVES LINO DE OLIVEIRA OAB - MT0020511A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMARGO RODRIGUES DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Mediante manifestação da parte exequente, DEFIRO a suspensão do 

feito de execução pelo prazo de 30 (trinta) dias para que a parte 

executada cumpra voluntariamente a obrigação. 2- Decorrido o lapso 

temporal, manifeste-se a parte exequente, no prazo de 10 (dez) dias, 

acerca do cumprimento integral do valor devido, sob pena de extinção do 

feito pelo pagamento. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012225-96.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M. BRAGA DOS SANTOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL DARCI DOLZAN OAB - MT0002496A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESMAR MOREIRA DOS SANTOS CASTRO 42419816153 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 

2- Conforme se depreende dos autos, as medidas utilizadas para 

localização de bens capazes de saldar a dívida exequenda restaram 

infrutíferas. Após, intimado o exeqüente para apresentar bens a serem 

penhorados, o mesmo pleiteou certidão da dívida, eis porque, mediante a 

impossibilidade de meios para saldar a dívida, vislumbra-se na presente 

demanda causa de extinção da execução por ausência de condição de 

procedibilidade conforme entendimento do artigo 53, §4º da Lei 9.099/95 

que dispõe: “Não encontrando o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, 

o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor.” 4- Assim sendo, diante da impossibilidade no prosseguimento da 

rusga, julgo com espeque no art. 485, IV, do CPC c/c arts. 51 e 53, § 4°, da 

Lei 9.099/95, EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito. 6- 

Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995). 7- Expeça-se certidão de 

dívida conforme preconiza Enunciado 76 do Fonaje, a fim de que o 

requerente possa, quando souber que há bens passiveis de penhora em 

nome do requerido ou outra forma de cumprir a obrigação, pleitear tal feito 

em Juízo. 8- Após o trânsito em julgado providencie as baixas necessárias 

e o arquivamento dos autos. 9- Publique-se, registre-se, intime-se. 10- 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000705-59.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA DE ABREU OAB - MT0018260A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)
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1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 
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ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da justiça 

gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- No mais, aguarde-se 

realização da audiência de conciliação e proceda à citação pessoal de 

parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para 

comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 11- Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 13-Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se 

possível no prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada 

(aplicação, por analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo 

nossas homenagens. 15-Expeça-se o necessário. 16-Cumpra-se.
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1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 
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que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- Designe-se audiência de conciliação e proceda à 

citação pessoal de parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da LJESP, para comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14-Expeça-se o 

necessário. 15-Cumpra-se.
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1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso em apreço estejam presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Destarte, no caso sub 

examine o consumidor ao efetuar a compra via internet depositou sua 

confiança nos serviços prestados pela promovida, estando certo de que 

concretizando o pagamento, receberia o produto na data convencionada, 

sendo que há elementos evidenciando um considerável grau de 

plausibilidade em torno da narrativa fática constante na vestibular, uma 

vez que os documentos anexados a exordial sinalizam ter ocorrido o 

pagamento, entretanto, não houve a entrega da mercadoria na data 

aprazada entre as partes, caracterizando a probabilidade do direito. No 

que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que a parte autora pagou por 

um produto que sequer está usufruindo, não podendo suportar o ônus da 

má prestação de serviços realizado pela promovida. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado da 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 
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compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Frente ao 

exposto, com espeque no artigo 300 do CPC, DEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela, determinando a parte requerida que no prazo de 15 

(quinze) dias: a) ENTREGUE a parte requerente 02 (dois) termômetros 

ambiente Higrometro HT-4010 1cel, sob pena de incorrer em multa diária no 

valor de R$ 200,00 (duzentos) reais, sem prejuízo de a multa ser majorada 

em caso de necessidade. 8- Proceda à citação pessoal da parte requerida 

- na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que 

poderá contestar a ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da 

LJESP, sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, 

art. 31), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não 

comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e 

julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (LJESP, art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, 

art. 23). A citação pelo correio deverá mencionar que a parte será 

considerada citada independentemente de ter recebido o aviso em mão 

própria. 9- Cientifique à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º 

usque 4º, do art. 9º da Lei 9.099/1995. 10-Se frustrada a citação por 

correio, art. 18, I, da LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em 

apreço. 11-Intime-se observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 12-Em 

último caso, havendo necessidade, expeça-se carta precatória 

(devidamente instruída com a contrafé da inicial) solicitando os préstimos 

do juízo deprecado no sentido de citar a(s) parte(s) requerida(s), se 

possível no prazo de 20 (vinte) dias antes da audiência a ser realizada 

(aplicação, por analogia, do art. 334 do CPC), consignando em seu bojo 

nossas homenagens. 13-Expeça-se o necessário. 14-Cumpra-se.
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1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela provisória de urgência 

faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures invocado. Deste modo, no que 

tange à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve o protesto do nome do demandante 

junto ao cartório, notadamente pela certidão de protesto coligida nos 

autos, causando gravames de ordem pessoal e moral a esta. O perigo da 

demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 
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ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido para que as requeridas procedam, no prazo de 15 (quinze) dias, 

com a exclusão do protesto em nome da autora, sendo de bom alvitre 

registrar que a medida restringe-se às dívidas espelhada na presente 

rusga com a requerida. 8- Visando o resultado prático da tutela, ORDENO 

expedição de ofício ao Cartório do 2º Ofício desta Comarca de Barra do 

Garças-MT, para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) reais, por cada dia de 

atraso na retirada do nome da requerente junto aos seus cadastros, 

concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para sua concretização, sem 

prejuízo da multa ser majorada em caso de necessidade. 9- Designe-se 

audiência de conciliação e proceda à citação pessoal de parte requerida - 

na forma preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à 

audiência (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14-Expeça-se o 

necessário. 15-Cumpra-se.
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1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso em apreço estejam presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. No que tange à 

probabilidade do direito, verifica-se do comprovante de compra carreado 

nos autos, que o produto foi devidamente amortizado, contudo não está 

podendo usufruir do aparelho celular em decorrência de vício do produto, 

de tal sorte que o consumidor não pode suportar as falhas ocasionados 

por equívocos da empresa, notadamente por ser vulnerável e 

hipossuficiente na relação de consumo. No que tange o requisito do perigo 

de dano, este emerge circunstanciadamente pelo simples fato de o 

aparelho celular é de suma importância na vida cotidiana, eis que em 

alguns casos ele é utilizado como instrumento de trabalho. O perigo da 

demora exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 
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requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquela. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado da 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido para que a parte requerida entregue a parte requerente, no prazo 

de 15 (quinze) dias, 01 (um) celular Zenfone Live Asus/2C/5,5, sob pena 

de incorrer em multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos) reais, sem 

prejuízo de a multa ser majorada em caso de necessidade. 8- DEFIRO a 

parte autora os benefícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 

1.060/1950. 9- Designe-se audiência de conciliação e proceda à citação 

pessoal da parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, da 

LJESP, para comparecimento à audiência de conciliação (LJESP, art. 18, § 

1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14-Expeça-se o 

necessário. 15-Cumpra-se
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1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 

causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 
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demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 

8-Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios 

ao SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando 

multa inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 

200,00 (duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da 

parte requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 

(quinze) dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada 

em caso de necessidade. 9- DEFIRO a parte autora os benefícios da 

justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/1950. 10- Designe-se audiência 

de conciliação e proceda à citação pessoal de parte requerida - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência 

(LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a ação em 

uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a 

formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação 

conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de 

conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica na 

presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 

20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 11- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 12-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 13-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 14-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 15-Expeça-se o 

necessário. 16-Cumpra-se.
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1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- 

Observa-se que para a concessão in limine litis da tutela provisória de 

urgência faz-se necessário que no caso sub examine esteja presentes os 

requisitos delineados no artigo alhures grafado. Deste modo, no que tange 

à probabilidade do direito, esta não se faz necessária, pois a 

jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, ou seja, no caso vertente não seria 

crível exigir da parte autora prova, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange o requisito do perigo de dano, este emerge 

circunstanciadamente pelo simples fato de que há na presente rusga 

elementos que evidenciam que houve a inscrição e manutenção indevida 

pela ré do nome do demandante nos órgãos de restrições ao crédito, 

causando gravames de ordem pessoal e moral a este. O perigo da demora 

exsurge no pleito ao demonstrar a extrema urgência acerca de um 

provimento jurisdicional a reclamante acerca de seu direito que já foi 

lesado e ainda permanece em constante ameaça de sofrer 

constrangimentos, em decorrência da pretensa prática indevida do 

requerido, que nesta conjectura criará mais embaraços, cabendo destacar 

que a delonga na entrega da medida postulada poderá acarretar segundo 

dito alhures, prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta do requerido, consoante explanação na 

vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de fato, não há óbice 

para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual sucumbência da parte 

autora no litígio, a medida poderá se reverter faticamente ao status a quo 

ante que se encontrava na demanda, além de ensejar a ré eventual 

indenização pelos prejuízos que vier a suportar com a aplicação da 

medida. 3- No que toca à inversão do ônus da prova, primeiramente cabe 

ressaltar que a lei 8.078/90 constitui-se em um sistema autônomo e 

próprio, sendo fonte primária para o intérprete, entretanto deverá ser 

interpretado em consonância com o disposto em nossa Carta Magna, 

aplicando-se, ainda que de forma subsidiária, as disposições do CPC. 

Ocorre que o legislador ordinário não definiu o momento processual 

adequado para apreciação da inversão probante, competindo à 

jurisprudência e doutrina definirem tal celeuma até uma manifestação 

expressa da lei sobre o tema, vez que uma corrente tende a afirmar que o 

momento adequado é quando da sentença, ao passo que outra assevera 

ser antes, tratando-se de uma regra de instrução. 4- Em que pese os 

conteúdos díspares das correntes, compreendo que aludido instituto tem o 

seu momento de concretização influenciado pelo rito processual do 

processo, sendo que nos procedimentos ordinários o ideal é quando do 

saneamento do feito, por se tratar mais de uma regra de instrução, 

conforme previsto no artigo 357, III, do CPC, combinado com o disposto no 

artigo 373, § 1º, do mesmo diploma, sendo de bom alvitre destacar que 

mesmo sob o auspício do CPC de 1973 a jurisprudência se manifestava 

neste sentido, por todos: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, 

ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 

1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de 

divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma 

questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de 

regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que 

os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, 

mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do 

dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o 

acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 

6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o 

mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 

3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC 

tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto 

defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do 

autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo 

ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao 

comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação 

contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o 

fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo 
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causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do 

ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode 

ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a 

decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase 

de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a 

quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" 

(RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011).” 5. Embargos de divergência 

a que se dá provimento. (ERESP 422.778/SP, REL. MINISTRO JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, REL. P/ ACÓRDÃO MINISTRA MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 29/02/2012, DJE 21/06/2012) 

5- No que diz respeito aos processos em que inexiste a fase de 

saneamento, a semelhança do que ocorre no âmbito dos juizados 

especiais, o instituto deve ser manejado quando se for proferir a 

sentença. Com efeito, nestas hipóteses a regra da inversão se presta 

mais a um juízo de valor sobre as provas já produzidas, sob pena de se 

permitir a inércia do consumidor caso saiba previamente que o encargo foi 

repassado para o fornecedor, o que desprestigia a busca da verdade 

real, vez que as partes devem contribuir ativamente para o desfecho da 

celeuma, produzindo as provas que se prestam a caracterizar suas 

alegações. Isto se dá pelo fato de que as regras da inversão do ônus da 

prova são de julgamento da causa e somente após a instrução do feito, no 

momento da valoração das provas, estará o juiz habilitado a afirmar se 

existe ou não situação de non liquet, sendo o caso ou não de inversão do 

ônus da prova, de igual forma também o Superior Tribunal de Justiça se 

pronunciou, v.g.: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. 

POSSIBI-LIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se 

pacificou quanto à possibilidade de o juízo inverter o ônus da prova no 

momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de 

consumo. 2. O Processo Civil moderno enfatiza, como função primordial 

das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular 

a atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por 

conduzirem a um julgamento por presunção, essas regras devem ser 

aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, 

têm o dever de colaborar com a atividade judicial, evitando-se um 

julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se 

portar de maneira ativa para a solução da controvérsia. As provas não 

pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 

4. O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja 

possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o julgamento a 

um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus 

subjetivo da prova implica privilegiar uma visão individualista, que não é 

compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na 

inversão do ônus da prova apenas no julgamento da ação consumerista. 

Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 

das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A 

exigência de uma postura ativa de cada uma das partes na instrução do 

processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada 

parte deve produzir todas as provas favorável de que dispõe, mas não se 

pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não 

demonstrado o direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na 

sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido?. (REsp 

1125621/MG ? RECURSO ESPECIAL 2009/01322377-8, Relatora Nancy 

Andrighi, T3 ? Terceira Turma, 19/08/2010, DJe 07/02/2011). 6- Assim 

sendo, somente quando da prolação da sentença será avaliada a 

aplicação do artigo 6º do CDC, notadamente quando a inversão ali 

preconizada também reclama a inviabilidade técnica, fática ou lógica para 

produção da prova por parte do consumidor, o qual não se desobriga do 

encargo de provar suas alegações quando lhe é possível, sob pena de se 

deturpar o instituto para fins de autorizar um julgado escorado em meras 

presunções advinda da simples inércia do consumidor. 7- Face ao 

exposto e com arrimo no art. 300, do Código de Processo Civil, concedo 

initio litis a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada no que toca ao 

pedido de excluir incontinenti o nome da parte requerente junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, sendo de bom alvitre registrar que a medida 

restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a requerida. 8- 

Visando o resultado prático da tutela, ORDENO a expedição de ofícios ao 

SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento, fixando multa 

inibitória com fulcro nos arts. 297 e 537 do CPC, no valor de R$ 200,00 

(duzentos) reais, por cada dia de atraso na retirada do nome da parte 

requerente junto aos seus cadastros, concedendo o prazo de 15 (quinze) 

dias para sua concretização, sem prejuízo da multa ser majorada em caso 

de necessidade. 9- Designe-se audiência de conciliação e proceda à 

citação pessoal de parte requerida - na forma preconizada pelo art. 18, I, 

da LJESP, para comparecimento à audiência (LJESP, art. 18, § 1º), 

oportunidade em que poderá contestar a ação em uma das formas 

preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo facultada a formulação de 

pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo a citação conter em seu 

bojo a ressalva de que o não comparecimento à sessão de conciliação, ou 

à audiência de instrução e julgamento, implica na presunção de 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, art. 20), com 

julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo correio 

deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 10- Cientifique 

à parte demandada dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º da 

Lei 9.099/1995. 11-Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da LJESP, 

cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 12-Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 13-Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 14-Expeça-se o 

necessário. 15-Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010209-04.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE SALES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT DE SOUZA PENZE OAB - MT0022475A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Inicialmente, insta consignar que a jurisprudência é firme no sentido de 

que a mera declaração de pobreza exigida pelo art. 4º da Lei 1.060/50, 

tem presunção relativa de veracidade, estando suscetível de ser afastada 

por inexistência de demonstrativos que a sustente, desde que 

fundamentada. 2- Pois bem, no caso dos autos foi oportunizado à parte 

autora apresentar demonstrativos seguros a respeito da condição 

financeira das partes postulantes, não podendo escapulir da apreensão 

deste magistrado que a parte autora além de não apresentar 

comprovantes de renda ou declaração de isenção de recolhimento de 

impostos oferecida gratuitamente pela Receita Federal para robustecer a 

arguição de que não possui condições de arcar com as custas judiciais, 

optou por ingressar com demanda sendo representada por patrono 

constituído, ao invés de buscar auxílio junto à Defensoria Pública desta 

comarca, a qual antes mesmo de ingressar com as demandas procede à 

análise das condições econômicas das partes, deste modo, tendo em 

vista a inexistência de preparo do recurso inominado apresentado pelo 

requerente, estando o mesmo em descompasso com o que preconiza o 

art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 3- Quanto ao 

recurso movido pela parte requerida, verifico que o mesmo preenche os 

requisitos dos arts. 41 e 42 da LJESP, não havendo indicativos de que a 

parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias 

recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer) tendo recolhido as custas razão pela qual o RECEBO tão 

somente em seu efeito devolutivo. 4- Havendo a apresentação das 

contrarrazões, remeta-se os autos a Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. 5- Intime-se. 6- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010891-56.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THAIZA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA REJANE MENDES SANTOS OAB - MT0017112A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo, tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012238-61.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO EGIDIO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da 

Lei 1060/50, por declarar ser pessoa hipossuficiente. 2- Verifico que os 

recursos interpostos pelas partes, preenchem os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interpostos no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 

ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer), razão pela qual o RECEBO 

tão somente em seu efeito devolutivo. 3- Ultrapassado o prazo para a 

juntada das contrarrazões, com ou sem elas, remetam-se os autos para a 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 4- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012818-91.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIONEIA RODRIGUES COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

DEFIRO a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, vez que declara e 

comprova ser pessoa hipossuficiente conforme Lei 1060/50. Verifico que 

o recurso interposto pelas partes preenchem os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interpostos no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), manejados 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), devidamente preparado (requerido), não havendo indicativos de 

que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu direito ao uso das 

vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de 

recorrer), razão pela qual o RECEBO tão somente em seu efeito 

devolutivo. Tendo as partes já apresentado as contrarrazões, remetam-se 

os autos a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012886-41.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SUPER LIDER SILVA & MORAES LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP0299951A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) conforme o art. 183 do CPC, tendo sido 

manejado (regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda 

parte, da LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a 

decisão ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência 

de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) não havendo que se 

falar em preparo vez que a recorrente tem sua isenção garantida 

conforme § 1° do art. 1.007 do códex processual civil, razão pela qual o 

RECEBO tão somente em seu feito devolutivo. 2- Uma vez ultrapassado o 

prazo para a juntada das contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000915-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LIZ AYRES DA SILVA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA FREITAS OAB - MT0020838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo, tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Intime-se a parte recorrida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, com ou sem elas, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012817-09.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO S. DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT0005734A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 
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requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo, tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Intime-se a parte recorrida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, com ou sem elas, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013083-93.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LORRAINE CAVALCANTE BELEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte requerida preenche os 

requisitos de admissibilidade, vez que se trata de via pertinente 

(cabimento) para guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo 

sido interposto no prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da 

LJESP) conforme certificado nos autos, foi manejado (regularidade formal) 

por meio de petição (art. 42, segunda parte, da LJESP), não havendo 

indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão ou renunciou seu 

direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato impeditivo ou 

extintivo do poder de recorrer), e foi devidamente feito, previamente, o seu 

adequado pagamento (preparo) razão pela qual o RECEBO no seu efeito 

devolutivo, tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei acima 

mencionada. 2- Intime-se a parte recorrida para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias e, uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, com ou sem elas, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012629-16.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE CORREA NERY (EXEQUENTE)

CARLOS ALBERTO CAMARA NERY (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual a parte autora requer a transferência do numerário para 

conta bancária por ela indicada. 2- Com esteio nas disposições da CNGC, 

DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará consoante petição da 

parte autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a 

conta indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação 

mirada nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, 

portanto, nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e 

mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, 

declaro EXTINTO o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e 

não havendo manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e 

arquivamento dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010875-39.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RILDO VIEIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS OAB - MT0016065A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ OAB - RJ0201080A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010764-55.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO ANTONIALLI JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACK MARCIO MARIA ZIMMERMANN OAB - MT0019207A (ADVOGADO)

HUMBERTO ALVES DO NASCIMENTO OAB - MT0014040A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação onde ocorreu o pagamento voluntário da condenação, 

razão pela qual o advogado da parte autora requer a transferência do 

numerário para conta bancária por ele indicada. 2- Com esteio nas 

disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará 

consoante petição do advogado que representa os interesses da parte 

autora, inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta 

indicada nos autos. 3- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada 

nos presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, 

nos termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 4- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 5- Publique-se. 6- Registre-se. 7- Intime-se. 8- Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001360-65.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE KARLA BRITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 
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competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não consideradas preliminares, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os 

autos, verificando as argumentações e pedidos de ambas as partes, bem 

como documentos acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 

37 da lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou 

com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, alegando que na cidade 

de General Carneiro, sofre constantemente a interrupção no serviço de 

telefonia, inclusive na data de 27 a 31 de agosto de 2017. A promovida em 

fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar vez 

que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. Partindo 

para o julgamento, tenho que razão não assiste a parte autora. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 
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não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. Finalizando o ímpeto 

decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais 

demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em 

tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por 

todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se. [1] (“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª 

Edição, São Paulo, 2002, p. 10).
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Autos nº 1000204-42.2017.811.0004 Pólo Ativo: ROSE MEIRE DIAS 

SANTOS Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE LICENÇA PREMIO, onde a parte autora objetiva o 

recebimento 06 (SEIS) meses de licenças-prêmios referentes ao 
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qüinqüênio de 2005/2010 E 2010/2015, no valor de R$23.145,36 (vinte e 

três mil, cento e quarenta e cinco e trinta e seis centavos), atualizados até 

o ingresso da ação. O MUNICIPIO, devidamente citada, deixou de 

apresentar contestação, de modo que aplico sua revelia Pois bem, a 

matéria em questão está pacificada no Superior Tribunal de Justiça no 

sentido de que o servidor tem direito de converter, em pecúnia, as 

licenças-prêmios não gozadas e não contadas em dobro quando de sua 

aposentadoria. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DEVE SER MANTIDA PELOS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SERVIDOR PÚBLICO.LICENÇA-PRÊMIO NÃO 

GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.1 (...).2. 

A jurisprudência do STJ pacificou a matéria no sentido ser possível a 

conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em 

dobro para fins de aposentadoria, sob pena de configurar enriquecimento 

ilícito.3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 35.706/PR, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

03/11/2011, DJe 11/11/2011.) ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM 

PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CLÁUSULA DE RESERVA DE 

PLENÁRIO. NÃO APLICABILIDADE.1. É devida ao servidor público 

aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, ante 

a vedação ao enriquecimento sem causa da Administração. 

Precedentes.2.(...).(AgRg no AREsp 7.892/RS, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 21/10/2011.) A propósito, a Turma 

Recursal Única já confirmou decisões desse Juizado acerca deste tema: 

RECURSO INOMINADO - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - 

LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA - LICENÇA NÃO COMPUTADA EM 

DOBRO PARA FINS DE APOSENTADORIA - APOSENTADORIA EFETIVADA 

- DEVER DE PAGAR EM PECÚNIA AS LICENÇAS NÃO GOZADAS - DIREITO 

DO SERVIDOR - VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA - RECURSO IMPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça 

possui entendimento no sentido de que o prazo prescricional não se inicia 

no momento em que a autora poderia usufruir do benefício da licença 

prêmio, se concedido, mas sim a partir da aposentadoria. (Resp. 

1.254.456-PE) Se o servidor não usufruiu dos períodos de licença-prêmio 

e os referidos períodos não foram computados em dobro quando da 

aposentadoria, os referidos períodos devem ser pagos, em pecúnia, sob 

pena de enriquecimento ilícito. (RI 916/2013, DRA. LUCIA PERUFFO, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 04/02/2014, Publicado no DJE 

26/02/2014). Dessa forma, é possível a conversão em pecúnia do período 

de licença-prêmio não usufruída pelo(a) servidor(a) público(a), devendo 

ser recompensada com a devida conversão, pois, do contrário, estaria se 

admitindo o enriquecimento sem causa da Administração. A vasta 

documentação trazida aos autos pela parte autor comprovam seu direito 

ao recebimento de 06 (seis) meses de licenças-prêmios, referentes aos 

quinquênios2005/2010 e 2010/2015, R$23.145,36 (vinte e três mil, cento e 

quarenta e cinco e trinta e seis centavos), atualizados até o ingresso da 

ação. Ressalta-se que o direito à indenização pelo não gozo dos meses 

de licença-prêmio decorre do princípio que veda o enriquecimento sem 

causa por parte da Administração Pública, que se beneficiou do trabalho 

ininterrupto prestado pela autora quando na ativa. Por fim, anoto que, 

segundo os ensinamentos de Joel Dias Figueira Júnior (Juizados Especiais 

da Fazenda Pública, 2º ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010), “não é 

ilíquida a sentença condenatória por soma, que, para execução, fica na 

dependência de elaboração de cálculos aritméticos simples, 

acompanhados do respectivo demonstrativo”, o que vai de encontro com o 

Enunciado n° 32 do FONAJEF. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDENCIA do pedido formulado pela parte autora, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: a) CONDENAR o 

MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS a pagar o montante referente a 06 

(seis) meses de licenças-prêmios, concernentes aos quinquênios 

2005/2010 e 2010/2015, no valor de R$23.145,36 (vinte e três mil, cento e 

quarenta e cinco e trinta e seis centavos), acrescido de juros moratórios 

de 1%(um por cento) ao mês calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, 

correção monetária, pelo IPCA-E, ambos desde a citação. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010740-27.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JESUINO ETERNO DE SOUZA (REQUERENTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010740-27.2016.811.0004 Pólo Ativo: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO por JESUÍNO ETERNO DE SOUZA Pólo 

Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). O reclamante, representado pela promotoria, 

pugnou pelo arquivamento do feito em razão de que o autor não 

necessitou mais do valor disponibilizado através da tutela concedida, 

sendo devolvido o valor por deposito judicial, não havendo oposição do 

Estado (réu) que deixou de manifestar. Com efeito, o processo que já fora 

sentenciado, devidamente concluído sua finalidade, merece o 

arquivamento. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, DETERMINO o 

arquivamento do feito. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000282-02.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZELIO GOMES DE LIMA (REQUERENTE)

VANUZA GOMES DA COSTA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA DE SOUSA ARAUJO OAB - MT0021229A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000282-02.2018.811.0004 Pólo Ativo: MARIZELIO GOMES DE 

LIMA / VANUZA GOMES DA COSTA LIMA Pólo Passivo: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. Assim, rejeitos as preliminares arguidas. 2.2. MÉRITO A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 
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alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

ORDINARIA DE COBRANÇA, onde o autor pretende receber a quantia de 

R$7.653,63 (sete mil, seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e 

três centavos) atualizados, referente a medicamentos comprados entre o 

período de 08/2015 a 04/2017 (não mensal), onde o Estado deveria ter 

disponibilizado conforme mandado se segurança concedido. O Estado na 

contestação aduz que os pedidos iniciais devem ser julgados 

improcedentes, por ausência de comprovação dos direitos alegados na 

inicial. Em que pese as alegações do réu, verifico que a parte autora 

comprova os fatos constitutivos de seu direito, de modo que os pedidos 

iniciais poderão ser acolhidos. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDENCIA PARCIAL do pedido formulado pela parte autora, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: a) 

CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar o montante referente 

R$7.653,63 (sete mil, seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e 

três centavos), acrescido de juros moratórios de 1%(um por cento) ao 

mês calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, e correção monetária, pelo 

IPCA-E, ambos desde a citação. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-42.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH DA SILVA OZARIAS GARRIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO OAB - MT0004275A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000010-42.2017.811.0004 Pólo Ativo: ELIZABETH DA SILVA 

OZARIAS GARRIDO Pólo Passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

ORDINARIA TRABALHISTA, onde a parte autora onde em resumo aduz 

que é auxiliar de serviços gerais (SUS) e esta enquadrada na CLASSE A / 

NIVEL 2, porém alega ter direito a ser enquadrada no CLASSE D / NIVEL 

3-4-5-6, pugnando pelas diferenças remuneratórias pretéritas de, bem 

como as parcelas vincendas no decorrer da ação. Ainda a parte autora 

aduz que que seja aplicado o aumento das verbas de insalubridade que a 

autora tem direito e que seja ressarcido em pecúnia seis meses de 

licenças prêmios não gozadas. O MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT, 

devidamente citado, apresentou contestação alegando que os pedidos da 

parte autora não merecem procedência. Quantos as verbas de elevação 

de nível, a autora comprova através dos documentos que possui direito a 

elevação. No entanto, verifico que a autora solicita elevação reciproca do 

nível 3-4-5-6, porém, se a autora já comprova possuir direito de 

permanecer no nível 6, deverá somente este ser atribuído ao seu salário. E 

quanto a classe poderá ter elevado para a classe D, tendo em vista que 

na lei necessita comprovação em nível médio e a autora apresenta 

comprovação de conclusão de nível superior. Quanto ao pedido de 

insalubridade, verifico que a jurisprudência recente não reconhece a 

possibilidade do recebimento de tais verbas, conforme segue: RECURSO 

INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. 

AGENTE PENITENCIÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E/OU 

PERICULOSIDADE. SUBSÍDIO. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Os 

comandos do artigo 7º, da CF/88, que acarretem em acréscimo de 

remuneração, como no caso dos adicionais de periculosidade e 

insalubridade, não podem ser deferidos cumulativamente ao regime 

remuneratório por subsídio, pois este presume que situações 

excepcionais, como o labor insalubre ou perigoso, já estejam 

considerados no montante eleito com tal finalidade, visto serem inerentes 

às atividades do cargo vinculado. Inteligência do artigo 39, § 4º, da 

Constituição Federal. Recurso desprovido. Unânime. (TJ-RS; RCív 

0048513-47.2016.8.21.9000; Porto Alegre; Segunda Turma Recursal da 

Fazenda Pública; Relª Desª Deborah Coleto Assumpção de Moraes; Julg. 

13/12/2016; DJERS 23/01/2017) ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

DA POLÍCIA FEDERAL. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. LEI N. 

11.358/2006. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO JULGADO 

IMPROCEDENTE. INCIDÊNCIA DO § 4º DO ART. 20 DO CPC/73. 

LEGALIDADE. 1. É pacífico o entendimento de que os servidores públicos 

não têm direito adquirido a regime jurídico, a lhes garantir a manutenção de 

adicionais ou vantagens pessoais, sendo possível que a Lei nova altere a 

relação jurídica estabelecida com a Administração Pública, criando, 

extinguindo, reduzindo ou ampliando parcelas, ou ainda determinando 

reenquadramentos, transformações ou reclassificações, desde que 

respeitada a garantia constitucional de irredutibilidade de estipêndios. 2. A 

Lei nº 11.358/2006 instituiu a remuneração por subsídio para diversas 

carreiras do funcionalismo público federal, incluindo, na parcela, 

vencimento básico, gratificações, vantagens pessoais, incorporação de 

quintos ou décimos, incorporação de adicional por tempo de serviço, 

abonos, adicional de atividades insalubres, perigosas ou penosas, dentre 

outras rubricas. 3. O autor, não obstante a existência de laudo indicando 

atividade insalubre, não faz jus ao respectivo adicional, por ausência de 

amparo legal, uma vez que, na condição de papiloscopista da Polícia 

Federal, tem sua remuneração por subsídio, nos termos da Lei nº 

11.358/2006, a qual excluiu, de forma expressa, a possibilidade de 

recebimento da parcela. Precedentes do STJ. 4. Apelação não provida. 

(TRF 01ª R.; AC 0022494-46.2014.4.01.3800; Relª Desª Fed. Gilda Maria 

Carneiro Sigmaringa Seixas; DJF1 19/10/2016) CPC, art. 20 Neste sentido, 

os pedidos da parte autora referente a insalubridade não podem ser 

acolhidos, ante a inexistência de previsão legal. Quanto ao pedido de 

licença prêmio, a matéria em questão está pacificada no Superior Tribunal 

de Justiça no sentido de que o servidor tem direito de converter, em 

pecúnia, as licenças-prêmios não gozadas e não contadas em dobro 

quando de sua aposentadoria. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DEVE SER 

MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SERVIDOR 

PÚBLICO.LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.1 (...).2. A jurisprudência do STJ pacificou a 

matéria no sentido ser possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio 

não gozada e não contada em dobro para fins de aposentadoria, sob pena 

de configurar enriquecimento ilícito.3. Agravo regimental não provido. 

(AgRg no AREsp 35.706/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2011, DJe 11/11/2011.) 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO 

NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. 

PRECEDENTES. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO 

APLICABILIDADE.1. É devida ao servidor público aposentado a conversão 

em pecúnia da licença-prêmio não gozada, ante a vedação ao 

enriquecimento sem causa da Administração. Precedentes.2.(...).(AgRg no 

AREsp 7.892/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 
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21/10/2011.) A propósito, a Turma Recursal Única já confirmou decisões 

desse Juizado acerca deste tema: RECURSO INOMINADO - JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA - 

LICENÇA NÃO COMPUTADA EM DOBRO PARA FINS DE APOSENTADORIA 

- APOSENTADORIA EFETIVADA - DEVER DE PAGAR EM PECÚNIA AS 

LICENÇAS NÃO GOZADAS - DIREITO DO SERVIDOR - VEDAÇÃO DO 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - PRESCRIÇÃO AFASTADA - RECURSO 

IMPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no 

sentido de que o prazo prescricional não se inicia no momento em que a 

autora poderia usufruir do benefício da licença prêmio, se concedido, mas 

sim a partir da aposentadoria. (Resp. 1.254.456-PE) Se o servidor não 

usufruiu dos períodos de licença-prêmio e os referidos períodos não 

foram computados em dobro quando da aposentadoria, os referidos 

períodos devem ser pagos, em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito. 

(RI 916/2013, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado 

em 04/02/2014, Publicado no DJE 26/02/2014). Assim, evidentemente só é 

possível a conversão em pecúnia quando efetivada a aposentadoria ou 

exoneração do funcionário, não sendo nenhuma situação no presente 

nestes autos, devendo o pedido de licença prêmio ser julgado 

improcedente. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDENCIA 

PARCIAL do pedido formulado pela parte autora, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: a) CONDENAR a O 

MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT a elevar sua CLASSE PARA D e o 

seu NIVEL PARA 6, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de multa de 

R$200,00 ao limite de R$3.000,00 por ato descumprido. B) CONDENAR o 

Reclamado ao pagamento da quantia de R$ 5.884,13 (cinco mil, oitocentos 

e oitenta e quatro reais e treze centavos), mais as parcelas vencidas no 

decorrer do processo referente a elevação de NIVEL e CLASSE, 

acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos 

termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, e 

correção monetária pelo IPCA-E, ambos desde a citação. c) SUGIRO 

IMPROCEDENCIA do pedido de insalubridade e conversão em pecúnia da 

licença prêmio.. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto 

a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011174-79.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MARIA MENDONCA FAGUNDES AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO OAB - MT0014025A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011174-79.2017.811.0004 Pólo ativo: HELENA MARIA 

MENDONCA FAGUNDES AMARAL Pólo passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO 

GARCAS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO, oferecido parte autora, alegando a existência de 

OBSCURIDADE/OMISSÃO, visto que o valor da condenação do Nível 8 

está diverso no constante na inicial, e que não foi aplicado os valores 

vincendos. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo 

que as razões expostas nos embargos de declaração não encontram 

guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 

caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, 

houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. Ainda que 

desnecessário a presente explicação, visivelmente vê-se no corpo na 

parte dispositiva (item B) que foi aplicado a condenação dos valores 

vincendos no curso no processo, e ainda quanto ao valor do nível 8, foi o 

valor atribuído como correto conforme fundamentação na sentença. No 

caso, não há que se falar em omissão ou qualquer outra situação prevista 

para ingresso de embargos de Declaração, visto que, os argumentos 

transcritos na sentença foram devidamente fundamentados, sendo certo 

ainda que, qualquer alteração no dispositivo que altere o mérito da 

demanda não é possível de analise através de embargos declaratórios. 

Sendo assim, não se trata de qualquer circunstância apta a ser analisada 

por embargos a presente discussão, e sim de insatisfação com a 

sentença, a qual caberá o ingresso do Recurso devido, para análise do 

mérito. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o presente EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO, e os REJEITO, mantendo a sentença proferida. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001134-60.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KLEICIMAR ANTONIO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO OAB - MT0004275A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001134-60.2017.811.0004 Pólo Ativo: KLEICIMAR ANTONIO DE 

CARVALHO Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO / MUNICÍPIO DE 

BARRA DO GARÇAS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO COMINATORIA PARA CUMPRIMENTO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, onde em resumo aduz a parte autora que foi 

diagnosticado com Doença Arterial Obstrutiva Periférica Avançada de 

Membros, onde o médico prescreveu cirurgia de Desobstrução Arterial 

dos Membros Inferiores com prótese vascular. No entanto, por não ser 

disponibilizado na rede SUS, ingressou com a presente ação. Foi deferida 

liminar, porém após não cumprimento, foi realizado bloqueio judicial, onde o 

procedimento foi realizado o procedimento, conforme prestação de contas 

apresentada pela parte autora (ID 12347534) Com efeito, foi informado a 

inexistência de valores remanescentes, e a necessidade de qualquer 

outro procedimento complementar, de modo que a presente ação merece o 

reconhecimento da sua procedência e seu posterior arquivamento. 3. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, confirmo a liminar deferida e SUGIRO 

PROCEDENCIA DA AÇÃO, nos termos do pedido inicial, e considerando o 

seu cumprimento, DETERMINO seu arquivamento. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012422-51.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA PEREIRA FERREIRA (REQUERENTE)

VICENTE FERREIRA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0017373A 

(ADVOGADO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8012422-51.2015.811.0004 Pólo Ativo: MARIA HELENA PEREIRA 

FERREIRA / VICENTE FERREIRA COSTA Pólo Passivo: ESTADO DE MATO 

GROSSO / MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

COMINATORIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, onde em 

resumo aduz a parte autora que foi diagnosticado com próstata em 

tamanho anormal, sendo necessário intervenção cirúrgica. No entanto, por 

não ser disponibilizado na rede SUS, ingressou com a presente ação. Foi 

deferida liminar, porém após não cumprimento, foi realizado bloqueio 

judicial, onde o procedimento foi realizado o procedimento, conforme 

prestação de contas apresentada pela parte autora (ID 12347534) e ainda 

tendo sobrado valores, foi efetuado o deposito judicial estando a 

disposição do reclamado (ESTADO) Com efeito, não informado a 

necessidade de qualquer outro procedimento complementar, de modo que 

a presente ação merece o reconhecimento da sua procedência e seu 

posterior arquivamento. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, confirmo a liminar 

deferida e SUGIRO PROCEDENCIA DA AÇÃO, nos termos do pedido inicial, 

e considerando o seu cumprimento, DETERMINO seu arquivamento. 

DETERMINO ainda a liberação de alvará em favor do ESTADO do valor 

constante em conta judicial, que não foi utilizado pelo autor. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001137-15.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE APARECIDO MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO OAB - MT0004275A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001137-15.2017.811.0004 Pólo Ativo: DONIZETE APARECIDO 

MENDES Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO / MUNICÍPIO DE 

BARRA DO GARÇAS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO COMINATORIA PARA CUMPRIMENTO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, onde em resumo aduz a parte autora que foi 

diagnosticado com retinoplastia diabética bilateral, sendo necessário 

realização de exame Angiofluoresceinografia e Tomografia de Coerência 

Óptica (OCT de mácula), não disponibilizado pela rede SUS. Foi deferida 

liminar, porém após não cumprimento, foi realizado bloqueio judicial, 

devidamente liberado para o laboratório conforme alvará (ID 12741717 ). 

Com efeito, não informado a necessidade de qualquer outro procedimento 

complementar, de modo que a presente ação merece o reconhecimento da 

sua procedência e após prestação de contas, seu posterior arquivamento. 

3. DISPOSITIVO Ante o exposto, confirmo a liminar deferida e SUGIRO 

PROCEDENCIA DA AÇÃO, nos termos do pedido inicial. Intime-se a parte 

autora para devida prestação de contas. Após, ao arquivo. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001366-72.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

. Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como 

documentos acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 

da lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao seu julgamento. Da análise do 

processo, verifico que a promovente requereu a desistência do processo, 

não havendo oposição da reclamada conforme ata de audiência de 

conciliação. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de 
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Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do 

mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte 

autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se 

encerra no momento da homologação de sua desistência. Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 3. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e 

SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001362-35.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DIAS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

. Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como 

documentos acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 

da lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao seu julgamento. Da análise do 

processo, verifico que a promovente requereu a desistência do processo, 

não havendo oposição da reclamada conforme ata de audiência de 

conciliação. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do 

mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte 

autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se 

encerra no momento da homologação de sua desistência. Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 3. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e 

SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001002-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO MACHADO MONTALVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

. Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como 

documentos acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 

da lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao seu julgamento. Da análise do 

processo, verifico que a promovente requereu a desistência do processo, 

não havendo oposição da reclamada conforme ata de audiência de 

conciliação. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do 

mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte 

autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se 

encerra no momento da homologação de sua desistência. Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 3. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e 

SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001867-26.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALBANY FRANCISCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001867-26.2017.811.0004 Pólo Ativo: ALBANY FRANCISCO DE 

SOUZA Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINAR Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

afirma a parte autora que teve seu nome incluído indevidamente nos 

órgãos de proteção pela parte reclamada, pois jamais contratou qualquer 

serviço com a Reclamada. Na contestação a Reclamada impugna 

genericamente as alegações iniciais, aduzindo que inexiste dever de 

indenizar, apresentando gravação que alega ser do autor. Destarte, 
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conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida 

de que a conduta da parte requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a requerente teve o crédito abalado. Curial enfatizar que o 

entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que 

a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. 3.3. DO DANO MORAL Quanto ao pedido de 

reparação do dano moral, registre-se que, a ação da parte reclamada 

consistente em manter o nome do reclamante restrito indevidamente, 

caracteriza-se como ato ilícito, capaz de gerar, em tese, reparação por 

dano moral. Entretanto, em análise ao documento juntado pelo próprio 

autor em sua inicial, verifico que, por ocasião da inclusão do registro por 

parte da requerida, já existiam anotações preexistentes. Desse modo, na 

hipótese sub judice, mesmo que inexistente a relação jurídica entre 

promovente e promovido e que, em razão disso, a negativação seja 

indevida, a pretensão de reparação por dano moral não seria acolhida, 

face à incidência da Súmula n.º 385 do e. STJ, que assim dispõe: “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA. DANO MORAL. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. - O registro indevido nos 

órgãos de proteção ao crédito não acarreta reparação por dano 

extrapatrimonial se houver outras inscrições preexistentes, conforme 

enunciado contido na Súmula 385 do STJ. (TJ-MG - AC: 

10024120865449001 MG , Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 

10/12/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

16/12/2013) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DANO MORAL. 

ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. 

RECURSO IMPROVIDO. - O registro indevido nos órgãos de proteção ao 

crédito não acarreta reparação por dano extrapatrimonial se houver 

outras inscrições preexistentes, conforme enunciado contido na Súmula 

385 do STJ. (TJ-MG - AC: 10145120512200001 MG , Relator: Amorim 

Siqueira, Data de Julgamento: 20/08/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2013) DIREITO CIVIL. INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÕES 

PREEXISTENTES. DANO MORAL INOCORRENTE. 1. Anotações 

preexistentes em cadastros restritivos de crédito que não foram objeto de 

impugnação judicial. Aplicação da Súmula 385 do STJ. 2. Sem a prova da 

irregularidade das prévias anotações do nome da autora em cadastros 

restritivos de crédito, forçoso concluir que, na data da propositura da 

ação, a autora já tinha o seu nome registrado como má pagadora. 3. 

Desconforto que permanece nos limites de mero incômodo, sem configurar 

sofrimento ou humilhação capaz de atentar contra a honra subjetiva e 

ensejar reparação qualquer, uma vez se, como dito, a autora já inscrita 

como inadimplente, não pode, com a devida vênia, se sentir moralmente 

ofendida com um aponte pretérito. 4. Recurso a que se nega seguimento, 

na forma do artigo 557, caput do CPC. (TJ-RJ - APL: 

04018968820128190001 RJ 0401896-88.2012.8.19.0001, Relator: DES. 

ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, Data de Julgamento: 

29/07/2013, NONA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 16/08/2013 

17:58) DIREITO CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA 

OBJETIVA. PROTESTO INDEVIDO. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. I. Apessoa jurídica somente pode 

ser compensada por dano moral se houver lesão à sua honra objetiva 

(Súmula 227 do STJ), consistente esta na reputação que goza perante 

terceiros, a qual, se maculada, poderá acarretar prejuízos na sua vida 

comercial. II. Não cabe indenização por dano moral se preexistente legítima 

anotação em cadastro de inadimplentes, porquanto já cristalizada a 

restrição ao crédito. Inteligência da súmula 385 do STJ. III. Negou-se 

provimento ao recurso. (TJ-DF - APC: 20100710060688 DF 

0005978-19.2010.8.07.0007, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 10/09/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 16/09/2014 . Pág.: 164) Assim sendo, diante do histórico de 

negativação do reclamante, em que constam anotações legítimas, 

preexistentes à inscrição do promovido, não há que se falar em dano 

moral na hipótese em questão. 4. DISPOSITIVO Isto Posto, diante da 

doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I 

do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na petição inicial, com análise do mérito, o que faço para: 

DECLARAR a inexistência do débitos discutidos nesse processo, bem 

como a relação jurídica entre as partes. Sugiro improcedência do pedido 

de dano moral. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000893-86.2017.811.0004 Pólo ativo: ROBERTO PEREIRA NETO 

Pólo passivo CLARO S.A.. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

MORAL, em que a parte autora alega que teve lançado indevidamente seu 

nome nos órgãos de restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na 

contestação, a Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, porem 

não apresenta nenhum documento apto a comprovar a origem da divida, 

como contrato assinado pela parte autora. Infere-se, portanto, que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, 

restando configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, visto que a ela caberia a analise dos documentos a fim de 

evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 
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caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos da tutela, para: a)CONDENAR, o 

Reclamado CLARO S/A a pagar a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) à 

titulo de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante 

ROBERTO PEREIRA NETO valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento)ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(Súmula 362 STJ). Como consequência da presente sentença, DECLARO 

inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão nesse 

processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000933-68.2017.811.0004 Pólo ativo: CLARICE DOS SANTOS 

Pólo passivo CLARO S.A.. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

MORAL, em que a parte autora alega que teve lançado indevidamente seu 

nome nos órgãos de restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na 

contestação, a Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, porem 

não apresenta nenhum documento apto a comprovar a origem da divida, 

como contrato assinado pela parte autora. Infere-se, portanto, que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, 

restando configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, visto que a ela caberia a analise dos documentos a fim de 

evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à reparação do dano, 

incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 
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dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos da tutela, para: a)CONDENAR, o 

Reclamado CLARO S/A a pagar a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) à 

titulo de indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante 

CLARICE DOS SANTOS valor com incidência de juros de 1% (um por 

cento)ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(Súmula 362 STJ). Como consequência da presente sentença, DECLARO 

inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão nesse 

processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-23.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000009-23.2018.811.0004 Pólo ativo: MANOEL MESSIAS SILVA 

Pólo passivo: CLARO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com 

mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO E FATURAS que comprovam a origem 

da divida. Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, 

ainda que possível a inversão do ônus da prova, entendo que a parte 

autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto 

que não é permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. 

Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, 

entendo devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, 

forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 
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exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000745-75.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RONI MARCOS FIDELIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000745-75.2017.811.0004 Pólo ativo: RONI MARCOS FIDELIS 

Pólo passivo TELEFONICA BRASIL S.A.. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO MORAL, em que a parte 

autora alega que teve lançado indevidamente seu nome nos órgãos de 

restrição, visto que nunca contratou a reclamada. Na contestação, a 

Reclamada alega que inexiste dever de indenizar, porem não apresenta 

nenhum documento apto a comprovar a origem da divida, como contrato 

assinado pela parte autora. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, visto que a 

ela caberia a analise dos documentos a fim de evitar esse tipo de 

ocorrência. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Verifico que as demais negativações existentes foram ingressadas com 

outras ações, sendo certo que a única que cabe indenização é a 

presente, pois caberia a autora ter ingressado com apenas uma ação para 

discutir todos os débitos. Destarte, entendo que, no caso em análise, 

levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, mantendo os efeitos da tutela, para: a)CONDENAR, o 

Reclamado TELEFONICA BRASIL S/A a pagar a quantia de R$7.000,00 

(sete mil reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante RONI MARCOS FIDELIS valor com incidência de juros de 1% 

(um por cento)ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). Como consequência da presente sentença, 

DECLARO inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão 

nesse processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito 

em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 
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débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-27.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIO ALVES GAUCHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000151-27.2018.811.0004 Pólo ativo: VINICIO ALVES GAUCHO 

Pólo passivo: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO E FATURAS que comprovam a origem 

da divida. Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, 

ainda que possível a inversão do ônus da prova, entendo que a parte 

autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto 

que não é permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. 

Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, 

entendo devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, 

forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001575-41.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO MENESES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001575-41.2017.811.0004 Pólo Ativo: ELCIO MENESES 

OLIVEIRA Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte do requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 

474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 
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40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001585-85.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001585-85.2017.811.0004 Pólo Ativo: BEATRIZ VIEIRA DA 

SILVA Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte do requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 

474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das 

custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001606-61.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ILMACI MOREIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

. Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como 

documentos acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 

da lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao seu julgamento. Da análise do 

processo, verifico que a promovente requereu a desistência do processo, 

não havendo oposição da reclamada conforme ata de audiência de 

conciliação. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do 

mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte 

autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se 

encerra no momento da homologação de sua desistência. Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 3. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e 

SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001635-14.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CERGIO REIS VAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

. Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como 

documentos acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 

da lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao seu julgamento. Da análise do 

processo, verifico que a promovente requereu a desistência do processo, 

não havendo oposição da reclamada conforme ata de audiência de 

conciliação. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do 

mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte 

autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se 

encerra no momento da homologação de sua desistência. Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 3. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e 

SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001661-12.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

. Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como 

documentos acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 

da lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao seu julgamento. Da análise do 

processo, verifico que a promovente requereu a desistência do processo, 

não havendo oposição da reclamada conforme ata de audiência de 

conciliação. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do 

mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte 

autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se 

encerra no momento da homologação de sua desistência. Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 3. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e 

SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001373-64.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NAILTON OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

. Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como 

documentos acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 

da lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao seu julgamento. Da análise do 

processo, verifico que a promovente requereu a desistência do processo, 

não havendo oposição da reclamada conforme ata de audiência de 

conciliação. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do 

mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte 

autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se 

encerra no momento da homologação de sua desistência. Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 3. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e 

SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002058-71.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TATYANE MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

. Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como 

documentos acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 

da lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao seu julgamento. Da análise do 

processo, verifico que a promovente requereu a desistência do processo, 

não havendo oposição da reclamada conforme ata de audiência de 

conciliação. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do 

mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte 

autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se 

encerra no momento da homologação de sua desistência. Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 3. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e 

SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011256-13.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

. Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como 

documentos acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 

da lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao seu julgamento. Da análise do 

processo, verifico que a promovente requereu a desistência do processo, 

não havendo oposição da reclamada conforme ata de audiência de 

conciliação. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de 
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Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do 

mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte 

autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se 

encerra no momento da homologação de sua desistência. Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 3. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e 

SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001358-95.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GENEZI ANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

. Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como 

documentos acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 

da lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao seu julgamento. Da análise do 

processo, verifico que a promovente requereu a desistência do processo, 

não havendo oposição da reclamada conforme ata de audiência de 

conciliação. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do 

mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte 

autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se 

encerra no momento da homologação de sua desistência. Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 3. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e 

SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001356-28.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA GOMES BARCELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

. Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como 

documentos acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 

da lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao seu julgamento. Da análise do 

processo, verifico que a promovente requereu a desistência do processo, 

não havendo oposição da reclamada conforme ata de audiência de 

conciliação. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do 

mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte 

autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se 

encerra no momento da homologação de sua desistência. Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 3. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e 

SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001354-58.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDINALVA JACINTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

. Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como 

documentos acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 

da lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao seu julgamento. Da análise do 

processo, verifico que a promovente requereu a desistência do processo, 

não havendo oposição da reclamada conforme ata de audiência de 

conciliação. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do 

mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte 

autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se 

encerra no momento da homologação de sua desistência. Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 3. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e 

SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Revogo liminar eventualmente concedida. Arquive-se. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001876-85.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN WILKERSON GARCIA DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

alegando que teve seu nome indevidamente negativado, visto que jamais 

contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou sua 

contestação, apresentando contrato devidamente assinado, onde 

comprova a origem da divida em nome da parte autora. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão não assiste a parte autora. Superados o fato 

que o autor possuía um contrato com a Ré, e não comprovado o 

pagamento, forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada 

agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do 

Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os 

praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, 

ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 

5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na 

hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão 

pela qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim 

sendo, in casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, 

levando-se em conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 

40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000574-21.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GEYBSON GONCALVES CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve seu nome indevidamente negativado, visto que 

jamais contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou 

sua contestação, apresentando contrato e documentos de cessão, onde 

comprova a origem da divida em nome da parte autora. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão não assiste a parte autora. Superados o fato 

que o autor possuía um contrato com a Ré, e não comprovado o 

pagamento, forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada 

agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do 

Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os 

praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, 

ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 

5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na 

hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão 

pela qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim 

sendo, in casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, 

levando-se em conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 

40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001665-49.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUAN CHAEIN COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte da promovente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 
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EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da 

lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando 

ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força 

maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Revogo 

liminar eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001690-62.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CINTYA FRANCO DOS SANTOS VILETE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

alegando que teve seu nome indevidamente negativado, visto que jamais 

contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou sua 

contestação, apresentando contrato devidamente assinado, onde 

comprova a origem da divida em nome da parte autora. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão não assiste a parte autora. O autor alega que 

desconhece a origem do débito, requerendo a desistência da ação, para 

posterior ingresso na justiça comum para realização de pericia técnica. 

Entendo que cabe a desistência da ação em qualquer momento do 

processo, inclusive não havendo necessidade da anuência do réu já 

citado, no entanto, verifico que considerando os documentos 

apresentados pela Reclamada, a divida é devida, visto que a assinatura do 

réu é bem semelhante. Sendo assim, conforme determina o enunciado 90 

do FONAJE, que declara: ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem 

resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Com 

efeito, nos termos do artigo 373, I do CPC caberia a parte autora 

apresentar comprovante de pagamento da divida informada pela 

Reclamada. No entanto, deixou de comprovar a prova constitutiva de seu 

direito, ao qual considero que a negativação é devida. Superados o fato 

que o autor possuía um contrato com a Ré, e não comprovado o 

pagamento, forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada 

agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do 

Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os 

praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, 

ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 

5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na 

hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão 

pela qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim 

sendo, in casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, 

levando-se em conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 

40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001790-17.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve seu nome indevidamente negativado, visto que 

jamais contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou 

sua contestação, apresentando contrato e documentos de cessão, onde 

comprova a origem da divida em nome da parte autora. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão não assiste a parte autora. Superados o fato 

que o autor possuía um contrato com a Ré, e não comprovado o 

pagamento, forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada 

agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do 

Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os 

praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, 

ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 

5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na 

hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão 
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pela qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim 

sendo, in casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, 

levando-se em conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 

40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001282-71.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE COSTA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve seu nome indevidamente negativado, visto que 

jamais contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou 

sua contestação, apresentando contrato e documentos de cessão, onde 

comprova a origem da divida em nome da parte autora. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão não assiste a parte autora. Superados o fato 

que o autor possuía um contrato com a Ré, e não comprovado o 

pagamento, forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada 

agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do 

Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os 

praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, 

ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 

5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na 

hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão 

pela qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim 

sendo, in casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, 

levando-se em conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 

40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001624-82.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DARCY PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve seu nome indevidamente negativado, visto que 

jamais contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou 

sua contestação, apresentando documentos de cessão e extratos onde 

comprova a origem da divida em nome da parte autora. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão não assiste a parte autora. Superados o fato 

que o autor possuía um contrato com a Ré, e não comprovado o 

pagamento, forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada 

agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do 

Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os 

praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, 

ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 

5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na 

hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão 

pela qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim 

sendo, in casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, 

levando-se em conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 

40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002008-45.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102518/5/2018 Página 113 de 825



Visto, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade ou 

inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve seu nome indevidamente negativado, visto que 

jamais contratou qualquer serviço do Reclamado. O promovido apresentou 

sua contestação, alegando em síntese que a cobrança é devida, por 

serviços contratados pela autora, mas não apresenta nenhum 

comprovante da contratação do serviço informado. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão assiste a parte autora. Notório pelos 

documentos acostados aos autos, verifico que apesar da promovida 

alegar que o debito é legitimo, não apresenta nenhum documento apto a 

comprovar a origem da divida. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, visto que a 

ela caberia a analise dos documentos a fim de evitar esse tipo de 

ocorrência. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete mil reais). Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR o promovido BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A.. ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 

(sete mil reais), à título de dano moral, à parte autora RONALDO BATISTA 

DE OLIVEIRA, em razão do ato ilícito cometido, valor com incidência de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 

do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (362 STJ) Como consequência da presente 

sentença, DECLARO inexistente o debito em discussão neste processo. 

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste 

ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos 

do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente 

PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001930-51.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDEMAR ASSUNCAO FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 
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acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

alegando que teve seu nome indevidamente negativado, visto que jamais 

contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou sua 

contestação, apresentando contrato devidamente assinado, onde 

comprova a origem da divida em nome da parte autora. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão não assiste a parte autora. Superados o fato 

que o autor possuía um contrato com a Ré, e não comprovado o 

pagamento, forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada 

agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do 

Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os 

praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, 

ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 

5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na 

hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão 

pela qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim 

sendo, in casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, 

levando-se em conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 

40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001932-21.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TELMA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

alegando que teve seu nome indevidamente negativado, visto que jamais 

contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou sua 

contestação, apresentando contrato devidamente assinado, onde 

comprova a origem da divida em nome da parte autora. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão não assiste a parte autora. Superados o fato 

que o autor possuía um contrato com a Ré, e não comprovado o 

pagamento, forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada 

agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do 

Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os 

praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, 

ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 

5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na 

hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão 

pela qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim 

sendo, in casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, 

levando-se em conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 

40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001964-26.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS NOGUEIRA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

alegando que teve seu nome indevidamente negativado, visto que jamais 

contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou sua 

contestação, apresentando contrato devidamente assinado, onde 

comprova a origem da divida em nome da parte autora. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão não assiste a parte autora. Superados o fato 

que o autor possuía um contrato com a Ré, e não comprovado o 

pagamento, forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada 

agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do 

Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os 

praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, 

ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 

5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na 

hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão 

pela qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim 

sendo, in casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, 

levando-se em conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102518/5/2018 Página 115 de 825



40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001992-91.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JONZIDORIO SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Visto, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade ou 

inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve seu nome indevidamente negativado, visto que 

jamais contratou qualquer serviço do Reclamado. O promovido apresentou 

sua contestação, alegando em síntese que a cobrança é devida, por 

serviços contratados pela autora, mas não apresenta nenhum 

comprovante da contratação do serviço informado. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão assiste a parte autora. Notório pelos 

documentos acostados aos autos, verifico que apesar da promovida 

alegar que o debito é legitimo, não apresenta nenhum documento apto a 

comprovar a origem da divida. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, visto que a 

ela caberia a analise dos documentos a fim de evitar esse tipo de 

ocorrência. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete mil reais). Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR o promovido BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A.. ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 

(sete mil reais), à título de dano moral, à parte autora JONZIDORIO 

SANTOS FILHO, em razão do ato ilícito cometido, valor com incidência de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 

do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (362 STJ) Como consequência da presente 

sentença, DECLARO inexistente o debito em discussão neste processo. 

Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste 

ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos 

do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente 

PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002146-12.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY SOUZA BETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Visto, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade ou 

inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve seu nome indevidamente negativado, visto que 

jamais contratou qualquer serviço do Reclamado. O promovido apresentou 

sua contestação, alegando em síntese que a cobrança é devida, por 

serviços contratados pela autora, mas não apresenta nenhum 

comprovante da contratação do serviço informado. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão assiste a parte autora. Notório pelos 

documentos acostados aos autos, verifico que apesar da promovida 

alegar que o debito é legitimo, não apresenta nenhum documento apto a 

comprovar a origem da divida. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, visto que a 

ela caberia a analise dos documentos a fim de evitar esse tipo de 

ocorrência. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete mil reais). Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR o promovido ATIVOS 

S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS.. ao pagamento da 

quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), à título de dano moral, à parte 

autora SIRLEY SOUZA BETTI, em razão do ato ilícito cometido, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ) Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente o debito em 

discussão neste processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o 

trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 

e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001954-79.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO ONDRONICO GOMES RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Visto, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da 
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Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade ou 

inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve seu nome indevidamente negativado, visto que 

realizou um acordo do seu debito com o réu, e ainda assim teve seu nome 

restrito. O promovido apresentou sua contestação impugnando 

genericamente os fatos, aduzindo que o cadastro foi inserido antes do 

pagamento da parte autora, pugnando pela improcedência da inicial. 

Partindo para o julgamento, tenho que razão assiste a parte autora. Notório 

pelos documentos acostados aos autos que o nome do autor foi incluído 

(09.09.2017) após a realização do termo de acordo (29.08.2017), sendo 

que o autor retirou o extrato no mês de outubro e seu nome ainda estaria 

negativado, incorrendo em defeito na prestação do serviço do reclamado. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte Autora, restando configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela parte reclamada, visto que a ela caberia a analise dos 

documentos a fim de evitar esse tipo de ocorrência. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Não há dúvida de que a conduta 

da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve 

o crédito abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. 

CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida 

em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in 

re ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da 

dívida impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete mil reais). Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR o promovido ATIVOS 

S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS.. ao pagamento da 

quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), à título de dano moral, à parte 

autora JULIO ONDRONICO GOMES RIBEIRO, em razão do ato ilícito 

cometido, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ) 

Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente o debito 

em discussão neste processo. Fica a parte condenada ciente de que, 

após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado 

para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do 

Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES 

Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002060-41.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALVES MADALENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 
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rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

alegando que teve seu nome indevidamente negativado, visto que jamais 

contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou sua 

contestação, apresentando contrato devidamente assinado, onde 

comprova a origem da divida em nome da parte autora. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão não assiste a parte autora. Superados o fato 

que o autor possuía um contrato com a Ré, e não comprovado o 

pagamento, forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada 

agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do 

Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os 

praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, 

ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 

5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na 

hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão 

pela qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim 

sendo, in casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, 

levando-se em conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 

40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002144-42.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KIORRARA KRISTINA MENDES OLIVEIRA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve seu nome indevidamente negativado, visto que 

jamais contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou 

sua contestação, alegando em síntese que a cobrança é devida, por 

serviços contratados pela autora, mas não apresenta nenhum 

comprovante da contratação do serviço informado. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão parcial assiste a parte autora. Destarte, 

conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pelo Reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições além da discutida no presente processo, conforme 

relatório de negativação informado na inicial. O entendimento dos Tribunais 

Superiores é no sentido da ausência de danos morais em caso de legitima 

negativação preexistente (Súmula 385 STJ), no entanto considerando as 

negativações posteriores que também são legitimas não está sendo 

reconhecida a existência dos danos morais, pois caracteriza a figura do 

devedor contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para que se proteja a 

honra, a imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se faz que esta 

traga incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a própria parte 

não cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há como cobrar 

de terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não tento havido 

recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto ao valor da 

indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. (TJ-MG - 

AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

primeira negativação é ilegítima, existem outras que apesar de posteriores, 

são legitimas, de modo que impede a caracterização dos danos morais. 

Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do 

NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO 

são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: a) DECLARAR inexistência dos 

débitos em discussão neste processo. Sugiro improcedência dos pedidos 

de danos morais. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 
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54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002260-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS BARBOSA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Visto, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade ou 

inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve seu nome indevidamente negativado, visto que 

jamais contratou qualquer serviço do Reclamado. O promovido apresentou 

sua contestação, alegando em síntese que a cobrança é devida, por 

serviços contratados pela autora, mas não apresenta nenhum 

comprovante da contratação do serviço informado. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão assiste a parte autora. Notório pelos 

documentos acostados aos autos, verifico que apesar da promovida 

alegar que o debito é legitimo, não apresenta nenhum documento apto a 

comprovar a origem da divida. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, visto que a 

ela caberia a analise dos documentos a fim de evitar esse tipo de 

ocorrência. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete mil reais). Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR o promovido BANCO 

BRADESCO S.A.. ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), 

à título de dano moral, à parte autora LUIS BARBOSA NETO, em razão do 

ato ilícito cometido, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(362 STJ) Como consequência da presente sentença, DECLARO 

inexistente o debito em discussão neste processo. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 

40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001336-37.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALICKSON BELO GAMA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não consideradas preliminares, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os 

autos, verificando as argumentações e pedidos de ambas as partes, bem 

como documentos acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 

37 da lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou 

com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, alegando que na cidade 

de General Carneiro, sofre constantemente a interrupção no serviço de 

telefonia, inclusive na data de 27 a 31 de agosto de 2017. A promovida em 

fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar vez 

que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. Partindo 

para o julgamento, tenho que razão não assiste a parte autora. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 
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do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. Finalizando o ímpeto 

decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais 

demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em 

tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por 

todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se. [1] (“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª 

Edição, São Paulo, 2002, p. 10).
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Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não consideradas preliminares, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os 

autos, verificando as argumentações e pedidos de ambas as partes, bem 

como documentos acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 

37 da lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou 
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com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, alegando que na cidade 

de General Carneiro, sofre constantemente a interrupção no serviço de 

telefonia, inclusive na data de 27 a 31 de agosto de 2017. A promovida em 

fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar vez 

que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. Partindo 

para o julgamento, tenho que razão não assiste a parte autora. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 
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CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. Finalizando o ímpeto 

decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais 

demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em 

tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por 

todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se. [1] (“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª 

Edição, São Paulo, 2002, p. 10).
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Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não consideradas preliminares, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os 

autos, verificando as argumentações e pedidos de ambas as partes, bem 

como documentos acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 

37 da lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou 

com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, alegando que na cidade 

de General Carneiro, sofre constantemente a interrupção no serviço de 

telefonia, inclusive na data de 27 a 31 de agosto de 2017. A promovida em 

fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar vez 

que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. Partindo 

para o julgamento, tenho que razão não assiste a parte autora. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 
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quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 
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Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. Finalizando o ímpeto 

decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais 

demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em 

tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por 

todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se. [1] (“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª 

Edição, São Paulo, 2002, p. 10).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não consideradas preliminares, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os 

autos, verificando as argumentações e pedidos de ambas as partes, bem 

como documentos acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 

37 da lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou 

com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, alegando que na cidade 

de General Carneiro, sofre constantemente a interrupção no serviço de 

telefonia, inclusive na data de 27 a 31 de agosto de 2017. A promovida em 

fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar vez 

que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. Partindo 

para o julgamento, tenho que razão não assiste a parte autora. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 
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casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 
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conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. Finalizando o ímpeto 

decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais 

demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em 

tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por 

todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se. [1] (“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª 

Edição, São Paulo, 2002, p. 10).
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Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não consideradas preliminares, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os 

autos, verificando as argumentações e pedidos de ambas as partes, bem 

como documentos acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 

37 da lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou 

com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, alegando que na cidade 

de General Carneiro, sofre constantemente a interrupção no serviço de 

telefonia, inclusive na data de 27 a 31 de agosto de 2017. A promovida em 

fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar vez 

que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. Partindo 

para o julgamento, tenho que razão não assiste a parte autora. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 
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suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 
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caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. Finalizando o ímpeto 

decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais 

demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em 

tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por 

todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se. [1] (“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª 

Edição, São Paulo, 2002, p. 10).
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Visto, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade ou 

inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve seu nome indevidamente negativado, visto que 

jamais contratou o serviço da parte autora. O promovido apresentou sua 

contestação, alegando em síntese que a cobrança é devida, por serviços 

contratados pela autora, mas não apresenta nenhum comprovante da 

contratação do serviço informado. Partindo para o julgamento, tenho que 

razão parcial assiste a parte autora. Evidente a falha na prestação do 

serviço da Reclamada, que negativou o nome do autor por uma divida 

inexistente. Quanto ao pedido de reparação do dano moral, registre-se 

que, a ação da parte reclamada consistente em manter o nome do 

reclamante restrito indevidamente, caracteriza-se como ato ilícito, capaz 

de gerar, em tese, reparação por dano moral. Entretanto, em análise ao 

documento juntado pelo próprio autor em sua inicial, verifico que, por 

ocasião da inclusão do registro por parte da requerida, já existiam 

anotações preexistentes, onde verifico que são legitimas. Desse modo, na 

hipótese sub judice, mesmo que inexistente a relação jurídica entre 

promovente e promovido e que, em razão disso, a negativação seja 

indevida, a pretensão de reparação por dano moral não seria acolhida, 

face à incidência da Súmula n.º 385 do e. STJ, que assim dispõe: “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA. DANO MORAL. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. - O registro indevido nos 

órgãos de proteção ao crédito não acarreta reparação por dano 

extrapatrimonial se houver outras inscrições preexistentes, conforme 

enunciado contido na Súmula 385 do STJ. (TJ-MG - AC: 

10024120865449001 MG , Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 

10/12/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

16/12/2013) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DANO MORAL. 

ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. 

RECURSO IMPROVIDO. - O registro indevido nos órgãos de proteção ao 

crédito não acarreta reparação por dano extrapatrimonial se houver 

outras inscrições preexistentes, conforme enunciado contido na Súmula 

385 do STJ. (TJ-MG - AC: 10145120512200001 MG , Relator: Amorim 

Siqueira, Data de Julgamento: 20/08/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2013) DIREITO CIVIL. INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÕES 

PREEXISTENTES. DANO MORAL INOCORRENTE. 1. Anotações 

preexistentes em cadastros restritivos de crédito que não foram objeto de 

impugnação judicial. Aplicação da Súmula 385 do STJ. 2. Sem a prova da 

irregularidade das prévias anotações do nome da autora em cadastros 

restritivos de crédito, forçoso concluir que, na data da propositura da 

ação, a autora já tinha o seu nome registrado como má pagadora. 3. 

Desconforto que permanece nos limites de mero incômodo, sem configurar 

sofrimento ou humilhação capaz de atentar contra a honra subjetiva e 

ensejar reparação qualquer, uma vez se, como dito, a autora já inscrita 

como inadimplente, não pode, com a devida vênia, se sentir moralmente 

ofendida com um aponte pretérito. 4. Recurso a que se nega seguimento, 

na forma do artigo 557, caput do CPC. (TJ-RJ - APL: 

04018968820128190001 RJ 0401896-88.2012.8.19.0001, Relator: DES. 

ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, Data de Julgamento: 

29/07/2013, NONA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 16/08/2013 

17:58) DIREITO CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA 

OBJETIVA. PROTESTO INDEVIDO. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. I. Apessoa jurídica somente pode 

ser compensada por dano moral se houver lesão à sua honra objetiva 

(Súmula 227 do STJ), consistente esta na reputação que goza perante 

terceiros, a qual, se maculada, poderá acarretar prejuízos na sua vida 

comercial. II. Não cabe indenização por dano moral se preexistente legítima 

anotação em cadastro de inadimplentes, porquanto já cristalizada a 

restrição ao crédito. Inteligência da súmula 385 do STJ. III. Negou-se 

provimento ao recurso. (TJ-DF - APC: 20100710060688 DF 

0005978-19.2010.8.07.0007, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 10/09/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 16/09/2014 . Pág.: 164) Assim sendo, diante do histórico de 

negativação do reclamante, em que constam anotações legítimas, 

preexistentes à inscrição do promovido, não há que se falar em dano 

moral na hipótese em questão, sendo que ainda que tais anotações 

preexistentes fossem legitimas, caberia indenização somente na mais 

antiga. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 

489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: DECLARAR a 

inexistência do débitos discutidos nesse processo. Sugiro improcedência 

do pedido de dano moral. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 

40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, e mesmo 

devidamente ciente para dar andamento, conforme consta do (s) evento 

(s) nº 06 c/c evento (s) nº 10, percebe-se que a parte deixou de realizar 

medidas positivas para sequencia da marcha. Constado abandono, anoto 

que, independentemente de ser o processo de conhecimento ou de 

execução, compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a 

extinção do processo independe de prévia intimação das partes, em razão 

do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à 

extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Com efeito, a aplicação do Código de Processo Civil é 

subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 

específico na referida lei especial, razão pela qual se revela inaplicável o 

art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a intimação 

pessoal das partes para que seja extinto o processo por abandono da 

causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequencia a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Não há que se falar em condenação em 

custas, pois a regra desta esfera singela é da isenção de custas, 

somente sendo exceção, por expressa previsão legal, a ausência 

injustificada a enseada de qualquer das audiências designadas. Por fim, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, ambos da 

Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que sejam revogados efeitos 

antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. Sem 

condenação de honorários e custas, a teor do disposto no art. 54 e 55 da 

Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do 

Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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. Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como 

documentos acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 

da lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao seu julgamento. Da análise do 

processo, verifico que a promovente requereu a desistência do processo. 

De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de Processo Civil 

Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do mérito: “VIII – 

homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte autora da 

ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se encerra 

no momento da homologação de sua desistência. Finalizando o ímpeto 

decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais 

demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em 

tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 3. DISPOSITIVO Por 

todo o exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e SUGESTIONO EXTINÇÃO 

DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Que sejam 

revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes eventualmente 

concedidos. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 

40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001334-67.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

. Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como 

documentos acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 
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da lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao seu julgamento. Da análise do 

processo, verifico que a promovente requereu a desistência do processo, 

não havendo oposição da reclamada conforme ata de audiência de 

conciliação. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do 

mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte 

autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se 

encerra no momento da homologação de sua desistência. Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 3. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e 

SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Que seja revogado efeitos antecipatórios eventualmente 

concedidos. Arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001607-46.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DORACY BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

. Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como 

documentos acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 

da lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao seu julgamento. Da análise do 

processo, verifico que a promovente requereu a desistência do processo, 

não havendo oposição da reclamada conforme ata de audiência de 

conciliação. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do 

mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte 

autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se 

encerra no momento da homologação de sua desistência. Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 3. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e 

SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Que seja revogado efeitos antecipatórios eventualmente 

concedidos. Arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001337-22.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIDES BENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

. Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como 

documentos acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 

da lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao seu julgamento. Da análise do 

processo, verifico que a promovente requereu a desistência do processo, 

não havendo oposição da reclamada conforme ata de audiência de 

conciliação. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do 

mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte 

autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se 

encerra no momento da homologação de sua desistência. Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 3. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e 

SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Que seja revogado efeitos antecipatórios eventualmente 

concedidos. Arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002216-29.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON ALVES GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte da promovente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 
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IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da 

lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando 

ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força 

maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Que seja 

revogado efeitos antecipatórios eventualmente concedidos. Arquive-se. 

Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002214-59.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL LOPES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte da promovente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da 

lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando 

ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força 

maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Que seja 

revogado efeitos antecipatórios eventualmente concedidos. Arquive-se. 

Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001351-06.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

. Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como 

documentos acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 

da lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao seu julgamento. Da análise do 

processo, verifico que a promovente requereu a desistência do processo. 

De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de Processo Civil 

Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do mérito: “VIII – 

homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte autora da 

ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se encerra 

no momento da homologação de sua desistência. Finalizando o ímpeto 

decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais 

demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em 

tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 3. DISPOSITIVO Por 

todo o exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e SUGESTIONO EXTINÇÃO 

DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Que seja 

revogado efeitos antecipatórios eventualmente concedidos. Arquive-se. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001350-21.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANGELA ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

. Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como 

documentos acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 

da lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao seu julgamento. Da análise do 

processo, verifico que a promovente requereu a desistência do processo. 

De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de Processo Civil 

Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do mérito: “VIII – 

homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte autora da 

ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se encerra 

no momento da homologação de sua desistência. Finalizando o ímpeto 

decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais 

demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em 

tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 3. DISPOSITIVO Por 

todo o exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e SUGESTIONO EXTINÇÃO 

DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Que seja 

revogado efeitos antecipatórios eventualmente concedidos. Arquive-se. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001353-73.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LORENNA FAUSTINO DA SILVA LIONES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

. Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como 

documentos acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 

da lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao seu julgamento. Da análise do 

processo, verifico que a promovente requereu a desistência do processo. 

De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de Processo Civil 

Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do mérito: “VIII – 

homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte autora da 

ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se encerra 

no momento da homologação de sua desistência. Finalizando o ímpeto 

decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais 

demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em 

tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 3. DISPOSITIVO Por 

todo o exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e SUGESTIONO EXTINÇÃO 

DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Que seja 

revogado efeitos antecipatórios eventualmente concedidos. Arquive-se. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000548-23.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA DE OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES DE MORAES OAB - MT0021078A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não consideradas preliminares, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os 

autos, verificando as argumentações e pedidos de ambas as partes, bem 

como documentos acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 

37 da lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou 

com AÇÃO DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, alegando que o 

ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre as tarifas de 

uso do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica 

proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s TUST/TUSD). 

Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a aplicação da 

referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos últimos cinco anos. 

O promovido apresentou sua contestação alegando em preliminar 

incompetência em razão da complexibilidade da causa. E no mérito alega 

que não há que se falar em ilegalidade da referida cobrança, visto que não 

há como tributar separadamente cada operação da cadeia de geração de 

energia elétrica, assim, sendo a referida cobrança constitucional requer a 

improcedência do pedido inicial. Partindo para o julgamento, tenho que 

razão não assiste a parte autora. Pois bem, recentemente no REsp 

1163020, o STF decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de 

uso do sistema de distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel 

de Faria, explicou que não é possível fazer a divisão de etapas do 

fornecimento de energia para fins de incidência do ICMS. No voto, 

acompanhado pela maioria dos ministros da turma, o magistrado explicou 

que a base de cálculo do ICMS em relação à energia elétrica inclui os 

custos de geração, transmissão e distribuição(sic). Com base nestes 

entendimentos recentes, entendo que o pedido da parte autora não pode 

ser acolhido, tendo em vista que a cobrança discutida no presente autos é 

constitucional, não havendo qualquer ilegalidade. Finalizando o ímpeto 

decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais 

demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em 

tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por 

todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, 

com resolução de mérito. Que seja revogado efeitos antecipatórios 

eventualmente concedidos. Arquive-se. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 

40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001417-83.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADOLFO DELFINO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 
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avanço e análise da controvérsia posta. Não consideradas preliminares, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os 

autos, verificando as argumentações e pedidos de ambas as partes, bem 

como documentos acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 

37 da lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou 

com AÇÃO DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, alegando que o 

ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre as tarifas de 

uso do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica 

proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s TUST/TUSD). 

Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a aplicação da 

referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos últimos cinco anos. 

O promovido apresentou sua contestação alegando em preliminar 

incompetência em razão da complexibilidade da causa. E no mérito alega 

que não há que se falar em ilegalidade da referida cobrança, visto que não 

há como tributar separadamente cada operação da cadeia de geração de 

energia elétrica, assim, sendo a referida cobrança constitucional requer a 

improcedência do pedido inicial. Partindo para o julgamento, tenho que 

razão não assiste a parte autora. Pois bem, recentemente no REsp 

1163020, o STF decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de 

uso do sistema de distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel 

de Faria, explicou que não é possível fazer a divisão de etapas do 

fornecimento de energia para fins de incidência do ICMS. No voto, 

acompanhado pela maioria dos ministros da turma, o magistrado explicou 

que a base de cálculo do ICMS em relação à energia elétrica inclui os 

custos de geração, transmissão e distribuição(sic). Com base nestes 

entendimentos recentes, entendo que o pedido da parte autora não pode 

ser acolhido, tendo em vista que a cobrança discutida no presente autos é 

constitucional, não havendo qualquer ilegalidade. Finalizando o ímpeto 

decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais 

demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em 

tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por 

todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, 

com resolução de mérito. Que seja revogado efeitos antecipatórios 

eventualmente concedidos. Arquive-se. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 

40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002298-60.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA MAGALHAES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte da promovente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da 

lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando 

ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força 

maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Que seja 

revogado efeitos antecipatórios eventualmente concedidos. Arquive-se. 

Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001515-68.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LISLENY CRISTINA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não consideradas preliminares, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os 

autos, verificando as argumentações e pedidos de ambas as partes, bem 

como documentos acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 

37 da lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou 

com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, alegando que na cidade 

de General Carneiro, sofre constantemente a interrupção no serviço de 

telefonia, inclusive na data de 27 a 31 de agosto de 2017. A promovida em 

fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar vez 

que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 
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quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. Partindo 

para o julgamento, tenho que razão não assiste a parte autora. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 
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0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. Finalizando o ímpeto 

decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais 

demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em 

tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por 

todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. 

Que seja revogado efeitos antecipatórios eventualmente concedidos. 

Arquive-se. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto ao 

juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra 

do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] (“Direito Civil”, 

Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 10).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001322-53.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIDETH MOREIRA BELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não consideradas preliminares, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os 

autos, verificando as argumentações e pedidos de ambas as partes, bem 

como documentos acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 

37 da lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou 

com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, alegando que na cidade 

de General Carneiro, sofre constantemente a interrupção no serviço de 

telefonia, inclusive na data de 27 a 31 de agosto de 2017. A promovida em 

fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar vez 

que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. Partindo 

para o julgamento, tenho que razão não assiste a parte autora. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102518/5/2018 Página 137 de 825



No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 
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o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. Finalizando o ímpeto 

decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais 

demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em 

tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por 

todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. 

Que seja revogado efeitos antecipatórios eventualmente concedidos. 

Arquive-se. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto ao 

juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra 

do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] (“Direito Civil”, 

Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 10).
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Vistos, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve seu nome indevidamente negativado, visto que 

jamais contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou 

sua contestação, alegando em síntese que a cobrança é devida, por 

serviços contratados pela autora, mas não apresenta nenhum 

comprovante da contratação do serviço informado. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão parcial assiste a parte autora. Destarte, 

conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pelo Reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições além da discutida no presente processo, conforme 

relatório de negativação informado na inicial. O entendimento dos Tribunais 

Superiores é no sentido da ausência de danos morais em caso de legitima 

negativação preexistente (Súmula 385 STJ), no entanto considerando as 

negativações posteriores que também são legitimas não está sendo 

reconhecida a existência dos danos morais, pois caracteriza a figura do 
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devedor contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para que se proteja a 

honra, a imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se faz que esta 

traga incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a própria parte 

não cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há como cobrar 

de terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não tento havido 

recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto ao valor da 

indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. (TJ-MG - 

AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

primeira negativação é ilegítima, existem outras que apesar de posteriores, 

são legitimas, de modo que impede a caracterização dos danos morais. 

Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do 

NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO 

são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: a) DECLARAR inexistência dos 

débitos em discussão neste processo. Sugiro improcedência dos pedidos 

de danos morais. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Vistos, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve seu nome indevidamente negativado, visto que 

jamais contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou 

sua contestação, alegando em síntese que a cobrança é devida, por 

serviços contratados pela autora, mas não apresenta nenhum 

comprovante da contratação do serviço informado. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão parcial assiste a parte autora. Destarte, 

conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pelo Reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições além da discutida no presente processo, conforme 

relatório de negativação informado na inicial. O entendimento dos Tribunais 

Superiores é no sentido da ausência de danos morais em caso de legitima 

negativação preexistente (Súmula 385 STJ), no entanto considerando as 

negativações posteriores que também são legitimas não está sendo 

reconhecida a existência dos danos morais, pois caracteriza a figura do 

devedor contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para que se proteja a 

honra, a imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se faz que esta 

traga incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a própria parte 

não cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há como cobrar 

de terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não tento havido 

recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto ao valor da 

indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. (TJ-MG - 

AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

primeira negativação é ilegítima, existem outras que apesar de posteriores, 

são legitimas, de modo que impede a caracterização dos danos morais. 

Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do 

NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO 
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são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: a) DECLARAR inexistência dos 

débitos em discussão neste processo. Sugiro improcedência dos pedidos 

de danos morais. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não consideradas preliminares, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os 

autos, verificando as argumentações e pedidos de ambas as partes, bem 

como documentos acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 

37 da lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou 

com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, alegando que na cidade 

de General Carneiro, sofre constantemente a interrupção no serviço de 

telefonia, inclusive na data de 27 a 31 de agosto de 2017. A promovida em 

fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar vez 

que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. Partindo 

para o julgamento, tenho que razão não assiste a parte autora. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 
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improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. Finalizando o ímpeto 

decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais 

demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em 

tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por 

todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. 

Que seja revogado efeitos antecipatórios eventualmente concedidos. 

Arquive-se. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto ao 

juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra 

do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] (“Direito Civil”, 

Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 10).
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Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

alegando que teve seu nome indevidamente negativado, visto que jamais 

contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou sua 

contestação, apresentando contrato devidamente assinado, onde 

comprova a origem da divida em nome da parte autora. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão não assiste a parte autora. Superados o fato 

que o autor possuía um contrato com a Ré, e não comprovado o 

pagamento, forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada 

agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do 

Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os 

praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, 

ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 

5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na 

hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão 

pela qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim 

sendo, in casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, 

levando-se em conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. Que seja revogado 

efeitos antecipatórios eventualmente concedidos. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001865-56.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALBANY FRANCISCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

alegando que teve seu nome indevidamente negativado, visto que jamais 

contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou sua 

contestação, apresentando contrato devidamente assinado, onde 

comprova a origem da divida em nome da parte autora. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão não assiste a parte autora. Superados o fato 

que o autor possuía um contrato com a Ré, e não comprovado o 

pagamento, forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada 

agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do 

Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os 

praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, 

ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 

5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na 

hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão 

pela qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim 

sendo, in casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, 

levando-se em conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. Que seja revogado 

efeitos antecipatórios eventualmente concedidos. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001854-27.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON FARIA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

alegando que teve seu nome indevidamente negativado, visto que jamais 

contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou sua 

contestação, apresentando contrato devidamente assinado, onde 

comprova a origem da divida em nome da parte autora. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão não assiste a parte autora. Superados o fato 

que o autor possuía um contrato com a Ré, e não comprovado o 

pagamento, forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada 

agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do 

Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os 

praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, 
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ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 

5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na 

hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão 

pela qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim 

sendo, in casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, 

levando-se em conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. Que seja revogado 

efeitos antecipatórios eventualmente concedidos. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002202-45.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE DOS SANTOS TELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

alegando que teve seu nome indevidamente negativado, visto que jamais 

contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou sua 

contestação, apresentando contrato devidamente assinado, onde 

comprova a origem da divida em nome da parte autora. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão não assiste a parte autora. Superados o fato 

que o autor possuía um contrato com a Ré, e não comprovado o 

pagamento, forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada 

agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do 

Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os 

praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, 

ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 

5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na 

hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão 

pela qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim 

sendo, in casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, 

levando-se em conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. Que seja revogado 

efeitos antecipatórios eventualmente concedidos. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002209-37.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ZOROASTRO HOIROODI TSIRUIPI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

alegando que teve seu nome indevidamente negativado, visto que jamais 

contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou sua 

contestação, apresentando contrato devidamente assinado, onde 

comprova a origem da divida em nome da parte autora. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão não assiste a parte autora. Superados o fato 

que o autor possuía um contrato com a Ré, e não comprovado o 

pagamento, forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada 

agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do 

Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os 

praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, 

ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 

5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na 

hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão 

pela qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim 

sendo, in casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, 

levando-se em conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. Que seja revogado 

efeitos antecipatórios eventualmente concedidos. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001518-23.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FRANCISCA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)
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Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

. Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como 

documentos acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 

da lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao seu julgamento. Da análise do 

processo, verifico que a promovente requereu a desistência do processo, 

não havendo oposição da reclamada conforme ata de audiência de 

conciliação. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do 

mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte 

autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se 

encerra no momento da homologação de sua desistência. Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 3. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e 

SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Que seja revogado efeitos antecipatórios eventualmente 

concedidos. Arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002212-89.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRADE MOURA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte da promovente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da 

lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando 

ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força 

maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Que seja 

revogado efeitos antecipatórios eventualmente concedidos. Arquive-se. 

Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001626-52.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNE DOS SANTOS BORGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

alegando que teve seu nome indevidamente negativado, visto que jamais 

contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou sua 

contestação, apresentando contrato devidamente assinado, onde 

comprova a origem da divida em nome da parte autora. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão não assiste a parte autora. Superados o fato 

que o autor possuía um contrato com a Ré, e não comprovado o 

pagamento, forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada 

agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do 

Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os 

praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, 

ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 

5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na 

hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão 

pela qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim 

sendo, in casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, 

levando-se em conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 
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deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. Que seja revogado 

efeitos antecipatórios eventualmente concedidos. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001582-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RENO AMORIM DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

alegando que teve seu nome indevidamente negativado, visto que jamais 

contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou sua 

contestação, apresentando contrato devidamente assinado, onde 

comprova a origem da divida em nome da parte autora. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão não assiste a parte autora. Superados o fato 

que o autor possuía um contrato com a Ré, e não comprovado o 

pagamento, forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada 

agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do 

Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os 

praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, 

ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 

5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na 

hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão 

pela qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim 

sendo, in casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, 

levando-se em conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. Que seja revogado 

efeitos antecipatórios eventualmente concedidos. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001872-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PEREIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Visto, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade ou 

inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve seu nome indevidamente negativado, visto que 

jamais contratou o serviço da parte autora. O promovido apresentou sua 

contestação, alegando em síntese que a cobrança é devida, por serviços 

contratados pela autora, mas não apresenta nenhum comprovante da 

contratação do serviço informado. Partindo para o julgamento, tenho que 

razão parcial assiste a parte autora. Evidente a falha na prestação do 

serviço da Reclamada, que negativou o nome do autor por uma divida 

inexistente. Quanto ao pedido de reparação do dano moral, registre-se 

que, a ação da parte reclamada consistente em manter o nome do 

reclamante restrito indevidamente, caracteriza-se como ato ilícito, capaz 

de gerar, em tese, reparação por dano moral. Entretanto, em análise ao 

documento juntado pelo próprio autor em sua inicial, verifico que, por 

ocasião da inclusão do registro por parte da requerida, já existiam 

anotações preexistentes, onde verifico que são legitimas. Desse modo, na 

hipótese sub judice, mesmo que inexistente a relação jurídica entre 

promovente e promovido e que, em razão disso, a negativação seja 

indevida, a pretensão de reparação por dano moral não seria acolhida, 

face à incidência da Súmula n.º 385 do e. STJ, que assim dispõe: “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA. DANO MORAL. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. - O registro indevido nos 

órgãos de proteção ao crédito não acarreta reparação por dano 

extrapatrimonial se houver outras inscrições preexistentes, conforme 

enunciado contido na Súmula 385 do STJ. (TJ-MG - AC: 

10024120865449001 MG , Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 

10/12/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

16/12/2013) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DANO MORAL. 

ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. 

RECURSO IMPROVIDO. - O registro indevido nos órgãos de proteção ao 

crédito não acarreta reparação por dano extrapatrimonial se houver 

outras inscrições preexistentes, conforme enunciado contido na Súmula 

385 do STJ. (TJ-MG - AC: 10145120512200001 MG , Relator: Amorim 

Siqueira, Data de Julgamento: 20/08/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2013) DIREITO CIVIL. INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÕES 

PREEXISTENTES. DANO MORAL INOCORRENTE. 1. Anotações 

preexistentes em cadastros restritivos de crédito que não foram objeto de 

impugnação judicial. Aplicação da Súmula 385 do STJ. 2. Sem a prova da 

irregularidade das prévias anotações do nome da autora em cadastros 

restritivos de crédito, forçoso concluir que, na data da propositura da 

ação, a autora já tinha o seu nome registrado como má pagadora. 3. 

Desconforto que permanece nos limites de mero incômodo, sem configurar 

sofrimento ou humilhação capaz de atentar contra a honra subjetiva e 

ensejar reparação qualquer, uma vez se, como dito, a autora já inscrita 
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como inadimplente, não pode, com a devida vênia, se sentir moralmente 

ofendida com um aponte pretérito. 4. Recurso a que se nega seguimento, 

na forma do artigo 557, caput do CPC. (TJ-RJ - APL: 

04018968820128190001 RJ 0401896-88.2012.8.19.0001, Relator: DES. 

ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, Data de Julgamento: 

29/07/2013, NONA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 16/08/2013 

17:58) DIREITO CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA 

OBJETIVA. PROTESTO INDEVIDO. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. I. Apessoa jurídica somente pode 

ser compensada por dano moral se houver lesão à sua honra objetiva 

(Súmula 227 do STJ), consistente esta na reputação que goza perante 

terceiros, a qual, se maculada, poderá acarretar prejuízos na sua vida 

comercial. II. Não cabe indenização por dano moral se preexistente legítima 

anotação em cadastro de inadimplentes, porquanto já cristalizada a 

restrição ao crédito. Inteligência da súmula 385 do STJ. III. Negou-se 

provimento ao recurso. (TJ-DF - APC: 20100710060688 DF 

0005978-19.2010.8.07.0007, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 10/09/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 16/09/2014 . Pág.: 164) Assim sendo, diante do histórico de 

negativação do reclamante, em que constam anotações legítimas, 

preexistentes à inscrição do promovido, não há que se falar em dano 

moral na hipótese em questão, sendo que ainda que tais anotações 

preexistentes fossem legitimas, caberia indenização somente na mais 

antiga. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 

489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: DECLARAR a 

inexistência do débitos discutidos nesse processo. Sugiro improcedência 

do pedido de dano moral. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 

40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010894-11.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON PEREIRA FORTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO)

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Visto, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade ou 

inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve seu nome indevidamente negativado, visto que 

jamais contratou o serviço da parte autora. O promovido apresentou sua 

contestação, alegando em síntese que a cobrança é devida, por serviços 

contratados pela autora, mas não apresenta nenhum comprovante da 

contratação do serviço informado. Partindo para o julgamento, tenho que 

razão parcial assiste a parte autora. Evidente a falha na prestação do 

serviço da Reclamada, que negativou o nome do autor por uma divida 

inexistente. Quanto ao pedido de reparação do dano moral, registre-se 

que, a ação da parte reclamada consistente em manter o nome do 

reclamante restrito indevidamente, caracteriza-se como ato ilícito, capaz 

de gerar, em tese, reparação por dano moral. Entretanto, em análise ao 

documento juntado pelo próprio autor em sua inicial, verifico que, por 

ocasião da inclusão do registro por parte da requerida, já existiam 

anotações preexistentes, onde verifico que são legitimas. Desse modo, na 

hipótese sub judice, mesmo que inexistente a relação jurídica entre 

promovente e promovido e que, em razão disso, a negativação seja 

indevida, a pretensão de reparação por dano moral não seria acolhida, 

face à incidência da Súmula n.º 385 do e. STJ, que assim dispõe: “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento”. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA. DANO MORAL. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. - O registro indevido nos 

órgãos de proteção ao crédito não acarreta reparação por dano 

extrapatrimonial se houver outras inscrições preexistentes, conforme 

enunciado contido na Súmula 385 do STJ. (TJ-MG - AC: 

10024120865449001 MG , Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 

10/12/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

16/12/2013) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DANO MORAL. 

ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. 

RECURSO IMPROVIDO. - O registro indevido nos órgãos de proteção ao 

crédito não acarreta reparação por dano extrapatrimonial se houver 

outras inscrições preexistentes, conforme enunciado contido na Súmula 

385 do STJ. (TJ-MG - AC: 10145120512200001 MG , Relator: Amorim 

Siqueira, Data de Julgamento: 20/08/2013, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2013) DIREITO CIVIL. INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÕES 

PREEXISTENTES. DANO MORAL INOCORRENTE. 1. Anotações 

preexistentes em cadastros restritivos de crédito que não foram objeto de 

impugnação judicial. Aplicação da Súmula 385 do STJ. 2. Sem a prova da 

irregularidade das prévias anotações do nome da autora em cadastros 

restritivos de crédito, forçoso concluir que, na data da propositura da 

ação, a autora já tinha o seu nome registrado como má pagadora. 3. 

Desconforto que permanece nos limites de mero incômodo, sem configurar 

sofrimento ou humilhação capaz de atentar contra a honra subjetiva e 

ensejar reparação qualquer, uma vez se, como dito, a autora já inscrita 

como inadimplente, não pode, com a devida vênia, se sentir moralmente 

ofendida com um aponte pretérito. 4. Recurso a que se nega seguimento, 

na forma do artigo 557, caput do CPC. (TJ-RJ - APL: 

04018968820128190001 RJ 0401896-88.2012.8.19.0001, Relator: DES. 

ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR, Data de Julgamento: 

29/07/2013, NONA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 16/08/2013 

17:58) DIREITO CIVIL. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA 

OBJETIVA. PROTESTO INDEVIDO. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. I. Apessoa jurídica somente pode 

ser compensada por dano moral se houver lesão à sua honra objetiva 

(Súmula 227 do STJ), consistente esta na reputação que goza perante 

terceiros, a qual, se maculada, poderá acarretar prejuízos na sua vida 

comercial. II. Não cabe indenização por dano moral se preexistente legítima 

anotação em cadastro de inadimplentes, porquanto já cristalizada a 

restrição ao crédito. Inteligência da súmula 385 do STJ. III. Negou-se 

provimento ao recurso. (TJ-DF - APC: 20100710060688 DF 

0005978-19.2010.8.07.0007, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 10/09/2014, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 16/09/2014 . Pág.: 164) Assim sendo, diante do histórico de 

negativação do reclamante, em que constam anotações legítimas, 

preexistentes à inscrição do promovido, não há que se falar em dano 

moral na hipótese em questão, sendo que ainda que tais anotações 

preexistentes fossem legitimas, caberia indenização somente na mais 

antiga. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 

489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: DECLARAR a 

inexistência do débitos discutidos nesse processo. Sugiro improcedência 

do pedido de dano moral. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 
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arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 

40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 

da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001496-62.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve seu nome indevidamente negativado, visto que 

jamais contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou 

sua contestação, alegando em síntese que a cobrança é devida, por 

serviços contratados pela autora, mas não apresenta nenhum 

comprovante da contratação do serviço informado. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão parcial assiste a parte autora. Destarte, 

conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pelo Reclamante. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte Autora, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 

negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Contudo, analisando os 

documentos acostados a inicial, verifica-se que a parte reclamante possui 

outras restrições além da discutida no presente processo, conforme 

relatório de negativação informado na inicial. O entendimento dos Tribunais 

Superiores é no sentido da ausência de danos morais em caso de legitima 

negativação preexistente (Súmula 385 STJ), no entanto considerando as 

negativações posteriores que também são legitimas não está sendo 

reconhecida a existência dos danos morais, pois caracteriza a figura do 

devedor contumaz. Nesse sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. VEDAÇÃO DE REFORMATIO EM PEJUS. Para que se proteja a 

honra, a imagem e o bom nome de uma pessoa, mister se faz que esta 

traga incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a própria parte 

não cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há como cobrar 

de terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. Não tento havido 

recurso da ré, impõe-se a manutenção da sentença, quanto ao valor da 

indenização, tendo em vista a vedação de reformatio in pejus. (TJ-MG - 

AC: 10011130002279001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de 

Julgamento: 17/03/2015, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/03/2015) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA POR DANO 

MORAL. DEVEDOR CONTUMAZ. AUSÊNCIA DE DANO. INDENIZAÇÃO NÃO 

DEVIDA. - Para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de uma 

pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da 

personalidade. Assim, se a própria parte não cuida de proteger os 

pressupostos de sua moral, não há como cobrar de terceiros prejuízos 

por suposta e inexistente lesão. (TJ-MG - AC: 10024101935195002 MG, 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 26/03/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2013) Com efeito, 

forçoso reconhecer a inexistência de danos morais, pois ainda que a 

primeira negativação é ilegítima, existem outras que apesar de posteriores, 

são legitimas, de modo que impede a caracterização dos danos morais. 

Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do 

NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO 

são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: a) DECLARAR inexistência dos 

débitos em discussão neste processo. Sugiro improcedência dos pedidos 

de danos morais. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-16.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVANY BATISTA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Visto, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade ou 

inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 
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argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

em síntese, alega que teve seu nome indevidamente negativado, visto que 

jamais contratou qualquer serviço do Reclamado. O promovido apresentou 

sua contestação, alegando em síntese que a cobrança é devida, por 

serviços contratados pela autora, mas não apresenta nenhum 

comprovante da contratação do serviço informado. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão assiste a parte autora. Notório pelos 

documentos acostados aos autos, verifico que apesar da promovida 

alegar que o debito é legitimo, não apresenta nenhum documento apto a 

comprovar a origem da divida. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da parte Autora, restando configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pela parte reclamada, visto que a 

ela caberia a analise dos documentos a fim de evitar esse tipo de 

ocorrência. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS 

DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida em 

cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in re 

ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da dívida 

impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. Não há de que incorrer em excesso que leve ao 

enriquecimento sem causa, tampouco em valor que descure do caráter 

pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em valor razoável ao 

caso concreto não merece reparo. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 

70059336545 RS , Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 23/09/2014) A Turma Recursal de Mato Grosso também tem 

entendimento nesse sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS 

DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A inscrição indevida do 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o 

recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano 

moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos 

danos experimentados. Havendo alegação de inexistência de relação 

jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços 

que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a 

contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, 

o que não restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, 

DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014) Entretanto, é 

de se salientar que o prejuízo moral experimentado pela Reclamante deve 

ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a situação 

pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade 

e severidade. A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$7.000,00 (sete mil reais). Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR o promovido 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA.. ao pagamento da quantia 

de R$ 7.000,00 (sete mil reais), à título de dano moral, à parte autora 

IVANY BATISTA DA COSTA, em razão do ato ilícito cometido, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ) Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente o debito em 

discussão neste processo. Fica a parte condenada ciente de que, após o 

trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento 

voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 

e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001352-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MOREIRA BELO GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

. Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como 

documentos acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 

da lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao seu julgamento. Da análise do 

processo, verifico que a promovente requereu a desistência do processo, 

não havendo oposição da reclamada conforme ata de audiência de 

conciliação. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do 

mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte 

autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se 

encerra no momento da homologação de sua desistência. Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 3. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código 
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de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e 

SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Que seja revogado efeitos antecipatórios eventualmente 

concedidos. Arquive-se. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz leigo Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001914-97.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON ANDRADE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1.RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

alegando que teve seu nome indevidamente negativado, visto que jamais 

contratou o serviço da parte promovida. O promovido apresentou sua 

contestação, apresentando contrato devidamente assinado, onde 

comprova a origem da divida em nome da parte autora. Partindo para o 

julgamento, tenho que razão não assiste a parte autora. Superados o fato 

que o autor possuía um contrato com a Ré, e não comprovado o 

pagamento, forçoso reconhecer que a cobrança é devida, e a Reclamada 

agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do 

Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os 

praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, 

ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 

5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na 

hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão 

pela qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim 

sendo, in casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, 

levando-se em conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. Que seja revogado 

efeitos antecipatórios eventualmente concedidos. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002034-43.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DE FATIMA LEONES GONZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não consideradas preliminares, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os 

autos, verificando as argumentações e pedidos de ambas as partes, bem 

como documentos acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 

37 da lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou 

com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, alegando que na cidade 

de General Carneiro, sofre constantemente a interrupção no serviço de 

telefonia, inclusive na data de 27 a 31 de agosto de 2017. A promovida em 

fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar vez 

que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. Partindo 

para o julgamento, tenho que razão não assiste a parte autora. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 
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imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 
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FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. Finalizando o ímpeto 

decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais 

demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em 

tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Por 

todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. 

Que seja revogado efeitos antecipatórios eventualmente concedidos. 

Arquive-se. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto ao 

juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra 

do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] (“Direito Civil”, 

Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 10).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002302-97.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR OAB - MT0009353A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte da promovente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGESTIONO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da 

lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do mérito. Considerando 

ainda que não houve comprovação de que a ausência decorreu de força 

maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95), CONDENO a parte promovente no 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Que seja 

revogado efeitos antecipatórios eventualmente concedidos. Arquive-se. 

Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Barra do Garças/MT. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001774-63.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RITA BENTO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

. Vistos, etc... 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como 

documentos acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 

da lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao seu julgamento. Da análise do 

processo, verifico que a promovente requereu a desistência do processo. 

De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de Processo Civil 

Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do mérito: “VIII – 

homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte autora da 

ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se encerra 

no momento da homologação de sua desistência. Finalizando o ímpeto 

decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais 

demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em 

tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 3. DISPOSITIVO Por 

todo o exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código de Processo Civil, 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e SUGESTIONO EXTINÇÃO 

DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Que seja 
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revogado efeitos antecipatórios eventualmente concedidos. Arquive-se. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Barra do Garças/MT. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz leigo Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001489-70.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANGELA MARTINS SOARES GOULART (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001489-70.2017.811.0004 Pólo ativo: MARIANGELA MARTINS 

SOARES GOULART Pólo passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINAR Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANOS MORAIS, onde 

alega o autor que teve seu nome inserido indevidamente nos órgãos de 

proteção de crédito, pois jamais contratou serviços com a Reclamada. Na 

contestação a Reclamada, alega que a divida é devida, apresentando 

documentos como contrato que comprovam a origem da divida O autor, 

alega que desconhece a origem do débito, requerendo a desistência da 

ação, para posterior ingresso na justiça comum para realização de pericia 

técnica. Pois bem, entendo que cabe a desistência da ação em qualquer 

momento do processo, inclusive não havendo necessidade da anuência 

do réu já citado, no entanto, verifico que considerando os documentos 

apresentados pela Reclamada, a divida é devida, visto que a assinatura do 

réu é bem semelhante. Sendo assim, conforme determina o enunciado 90 

do FONAJE, que declara: ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem 

resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). 

Verifico que há indícios de má-fé, visto que há verossimilhança nas 

alegações da Reclamada. Com efeito, nos termos do artigo 373, I do CPC 

caberia a parte autora apresentar comprovante de pagamento da divida 

informada pela Reclamada. No entanto, deixou de comprovar a prova 

constitutiva de seu direito, ao qual considero que a negativação é devida. 

Nesse sentido, forçoso reconhecer que a empresa Reclamada agiu no 

exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que 

cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese 

em apreço, a cobrança devida e ausência de pagamento pelo reclamante, 

razão pela qual não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. 

Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano moral a ser 

indenizado, levando-se em conta que o requerido está acobertado pela 

excludente da responsabilidade civil. 3.1. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

Requer o reclamado a condenação da parte autora em litigância de má-fé, 

por ingressar com ação de ressarcimento sabendo que a divida é devida, 

alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito. 

Pois bem, é indiscutível a litigância de má-fé da parte demandante, na 

medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), 

narrando na inicial que desconhecia a existência da divida, 

comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Isto Posto, diante da 

doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I 

do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA TOTAL do 

pedido formulado na petição inicial, com análise do mérito. Nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do NCPC, CONDENO a Reclamante 

ao pagamento do percentual de 2%(dois por cento) do valor da causa, por 

litigância de má-fé, bem como as custas processuais. Sem honorários 

neste grau de jurisdição (Art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001101-70.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO TADEU CABRAL CORBELINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FÁTIMA SUELY RAMALHO DOS SANTOS CORBELINO OAB - 

MT0005037A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001101-70.2017.811.0004 Pólo Ativo: RICARDO TADEU 

CABRAL CORBELINO Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos, etc. 

1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, onde a parte autora em resumo, aduz que possui um 

numero de telefonia da reclamada desde 2011, e que na data de 

03.07.2017 sua linha parou de funcionar, não entrando na internet e nem 

realizando ligações. Posteriormente, ao chegar em seu serviço vários 

colegas lhe informaram que o mesmo teria solicitado dinheiro pelo 

aplicativo de whatsapp, e que alguns teriam repassado. Momento em que 

o mesmo percebeu que seu número teria sido clonado. Assim, dirigiu-se 

até a empresa da ré, para que fosse feito o bloqueio do seu chip, no 
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entanto a empresa alegou que somente seria possível, assim, foi até a 

delegacia registrar o boletim de ocorrência, e na manhã seguinte retornou 

a empresa onde foi efetuado o bloqueio do chip e recadastrado o numero 

em novo chip. No entanto, como a ré não efetuou o bloqueou no momento 

solicitado, várias pessoas sofreram o golpe e com isso o autor se sentiu 

lesado, pela ausência de interesse da reclamada em bloquear o numero 

quando solicitado, onde teria evitado menos prejuízo. A reclamada na 

contestação, aduz que não tem relação com os fatos do processo, visto 

que não tem relação com o aplicativo whatsapp, e por isto requer a 

improcedência da ação. Em que pese as alegações da reclamada, 

verifica-se que o abalo sofrido pelo autor poderia ter sido reduzido caso a 

empresa reclamada tivesse efetuado o bloqueio do número do autor, visto 

que comprovado a clonagem da sua linha telefônica. 3.2 DO DANO 

MORAL No que tange ao pedido de reparação à titulo de Dano Moral, 

entendo que a conduta da Reclamada causou sim abalo moral a 

Reclamante, abalo esse passível de indenização. O art. 14 do Código de 

Defesa do Consumidor disciplina a responsabilidade do fornecedor pelos 

danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo 

que a única forma de afastá-la é provando-se que inexiste o defeito ou 

que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, prova essa que 

não foi feita no caso ora sub judice. Constatado o dano moral, deve ser 

verificada a respectiva reparação, para o que imperioso o atendimento 

das vias adequadas. É cediço que, para a fixação do valor da 

indenização, deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, 

bem como sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do 

sofrimento do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do 

dolo ou da culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice 

escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição 

do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, 

entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida , bem como o como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação 

da indenização em R$6.000,00 (seis mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR, 

a Reclamada TELEFONICA BRASIL S/A a pagar a quantia de R$6.000,00 

(seis mil reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados a 

Reclamante RICARDO TADEU CABRAL CORBELINO valor com incidência 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 

405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data 

da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001229-90.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES LELIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. C. DOS SANTOS & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA OAB - MT12081/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001229-90.2017.811.0004 Pólo Ativo: JAMES LELIS DOS 

SANTOS Pólo Passivo: S. C. DOS SANTOS & CIA LTDA - EPP Vistos, etc. 

1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil. 2.3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS, , onde a parte autora em resumo, aduz que 

adquiriu da reclamada 21 telhas danificadas, fazendo a retirada de 11 no 

momento da compra, e uma semana após ao retornar, a reclamada teria 

vendido o restante (10 telhas) para outra pessoa, e a única solução 

apresentada pela ré seria a compra de telhas em perfeito estado com o 

pagamento da diferença. Na contestação a reclamada alega inicialmente 

que o fato de ter vendido as telhas para outra pessoa não incorre em 

dano moral, visto que o autor deveria ter retirado o produto no momento da 

conta, não podendo a ré permanecer como depositária. E ainda alega que 

ofereceu ao autor a oportunidade da devolução do valor e o mesmo não 

aceitou. Em que pese as alegações da reclamada, evidente que sua 

atitude foi indevida e irregular. Pois ainda que o autor tenha demorado um 

pouco para retirar o restante da compra, foi fato pactuado entre as partes, 

pois se não o autor não teria levado somente 11 peças das 21 adquiridas 

no momento da compra. Ainda o fato da ré vender produto que já fora 

vendido para terceiro, configura ilícito ensejador de reparo, pois 

resumidamente, o reu vendeu ao autor produto indisponível, e neste 

sentido: CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

COMPRA DE AQUECEDOR ELÉTRICO. PAGAMENTO DA PRIMEIRA 

PARCELA NO DIA. TRÊS DIAS DEPOIS, AO RETIRAR O PRODUTO, ESTE 

ESTAVA INDISPONÍVEL EM ESTOQUE. REITERADAS RECLAMAÇÕES. RÉ 

DEIXOU DE COMPROVAR QUE HAVIA CONDIÇÃO ESPECIAL NO 

MOMENTO DA VENDA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 333, II, CPC. FALHA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. 

QUANTUM IRRAZOÁVEL. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR – RI: 0003277562201481600520 PR 

0003277-56.2014.8.16.0052/0 (Acórdão), Relator: Renata Ribeiro Bau, 

Data de Julgamento: 10/09/2015, 1ª Turma Recursal, Data de 

Publicação:17/09/2015). (grifo nosso) Assim, confirmado a atitude 

indevida da reclamada, evidente que o valor pago deve ser devolvido ao 

autor, totalizando a quantia de R$399,00 (trezentos e noventa e nove 

reais) 2.3. DANOS MORAIS No que tange ao pedido de reparação a titulo 

de dano moral, entendo que a conduta da empresa Reclamada causou sim 

abalo moral ao Reclamante, abalo esse passível de indenização, 

principalmente pelo fato de não ter disponível os produtos comprados pelo 

autor, sendo indiferente o momento da retirada. Dispõe o Código Civil 

Brasileiro: "Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito." Tal artigo nos fornece o 

arcabouço legal que regula, em regra, a responsabilidade civil no nosso 

ordenamento jurídico. Com efeito, a partir da leitura desse artigo é possível 

concluir que o dever de indenizar, no sistema do Código Civil, decorre ou 

assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo causal e dano. O dano moral 

passível de indenização segundo nosso ordenamento jurídico é a lesão ao 

patrimônio ideal daquele que a pleiteia, bem como a dor e o sofrimento por 

ele experimentados em virtude de culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que 

entendo ocorrida no caso vertente. Com efeito, a parte autora narra seu 

constrangimento e inconformismo com a impossibilidade de utilizar dos 

benefícios pagos a titulo de seguro, sendo que o pagamento estava 

ocorrendo devidamente. Destaco que, ao contrário do asseverado na 

contestação, a hipótese dos autos configurou sim abalo moral a parte 

reclamante, e constatado o dano moral, deve ser verificada a respectiva 

reparação, para o imperioso atendimento das vias adequadas. É cediço 

que, para a fixação do valor da indenização, deve-se obedecer aos 

princípios da equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade 

econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a 

gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do 

responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, 
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punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal 

justo experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 

desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e ofendida, bem como o como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 

3.000,00 (três mil reais), em razão da empresa reclamada fazer parte do 

comércio local.. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para 

solidariamente: a) CONDENAR a Reclamada S. C. DOS SANTOS & CIA 

LTDA - EPP a pagar a quantia de a pagar quantia de R$3.000,00 (três mil 

reais) a titulo de indenização por danos morais ao Reclamante JAMES 

LELIS DOS SANTOS, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção 

monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença 

(Súmula 362 STJ). b) CONDENAR as Reclamadas ao pagamento da 

quantia de R$399,00 (três mil reais), ao autor, a titulo de dano material, 

valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000302-27.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES DE MORAES OAB - MT0021078A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000302-27.2017.811.0004 Pólo Ativo: SIDNEY GOMES DOS 

SANTOS Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor 

alega que o ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre 

as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia 

elétrica proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s 

TUST/TUSD). Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a 

aplicação da referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos 

últimos cinco anos. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, o STF 

decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do sistema de 

distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, explicou 

que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de energia 

para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela maioria dos 

ministros da turma, o magistrado explicou que a base de cálculo do ICMS 

em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, transmissão e 

distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, entendo que o 

pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em vista que a 

cobrança discutida no presente autos é constitucional, não havendo 

qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela eventualmente 

concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001407-39.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ERVACY MOREIRA DA SILVA ROLDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001407-39.2017.811.0004 Pólo Ativo: ERVACY MOREIRA DA 

SILVA ROLDAO Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor 

alega que o ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre 

as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia 

elétrica proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s 

TUST/TUSD). Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a 

aplicação da referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos 

últimos cinco anos. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, o STF 

decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do sistema de 

distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, explicou 

que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de energia 

para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela maioria dos 

ministros da turma, o magistrado explicou que a base de cálculo do ICMS 

em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, transmissão e 

distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, entendo que o 

pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em vista que a 

cobrança discutida no presente autos é constitucional, não havendo 

qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 
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IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela eventualmente 

concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-02.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ORCENY LEONEL VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000045-02.2017.811.0004 Pólo Ativo: ORCENY LEONEL VILELA 

Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, onde em 

resumo a parte autora alega que de abril/2012 a dezembro/2015 exerceu a 

função de coordenadora pedagógica, e que de janeiro/2016 até 

atualmente, exerce a função de diretora escolar. E que tais funções são 

de dedicação exclusiva, recebendo gratificação, mas que tais 

gratificações não incorporam seus vencimentos, visto que o salario da 

aposentadoria será exclusivamente o do cargo efetivo, não podendo 

incidir desconto de contribuição. E que os descontos dos últimos cinco 

anos perfazem a quantia de R$ 10.855, 34 (atualizados), pugnando pelo 

recebimento em dobro, ante a cobrança indevida. Na contestação, a 

Reclamada impugna de forma genérica os pedidos iniciais, aduzindo que a 

incidência da contribuição é devida, e que não há que se falar em 

restituição. Pois bem, em analise ao entendimento jurisprudencial recente, 

é evidente que não existe a incidência da contribuição sobre a função 

comissionada, tendo em vista que este não integra o valor da sua 

aposentadoria. Neste sentido: Ementa: TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA. CARGO EM COMISSÃO. SERVIDOR PÚBLICO. 

ALTERAÇÃO INSTITUÍDA NA REDAÇÃO DO ART. 62 , DA LEI Nº 8.112 /90, 

PELA LEI 9.527 /97. REVOGAÇÃO DA LEI Nº 9.783 /99, PELA LEI Nº 

10.887 /2004. A discussão dos autos resultou da alteração instituída na 

redação do art. 62 , da Lei nº 8.112 /90, pela Lei 9.527 /97. O art. 15 , da 

Lei nº 9.527 /97 revogou os parágrafos 2º ao 5º, do referido art. 62 , da 

Lei nº 8.112 /90, de modo que a incorporação da gratificação deixou de 

existir. servidor público passa para a inatividade com a remuneração de 

seu cargo efetivo, não recebendo qualquer valor de eventual exercício de 

função comissionada. Em decorrência, surgiu a questão trazida aos 

presentes autos – a não incidência da contribuição previdenciária sobre 

parcela remuneratória decorrente do exercício de funçãocomissionada 

não incorporável aos proventos. Apesar de não ter sido apresentado um 

demonstrativo com os valores da contribuição social descontados a mais, 

os contra-cheques, juntados demonstram que o Autor ocupava cargo de 

FunçãoComissionada ou de Direção e Assessoramento. Somente a partir 

da vigência da Lei nº 9.783 /99, não cabe mais o desconto da contribuição 

previdenciária incidência sobre o valor devido pelo exercício da função 

comissionada. Ainda, deve ser consideradas as possíveis alterações 

ocorridas na remuneração do Autor em decorrência da prorrogação das 

incorporações até setembro de 2001 (Medida Provisória nº 

2.225-45/2001). A Lei nº 10.887 /2004 revogou a Lei nº 9.783 /99, 

integralmente. Dado parcial provimento remessa necessária e à apelação, 

para reformar a sentença. TRF-2 - APELAÇÃO CIVEL AC 333688 RJ 

2002.51.01.012043-4 (TRF-2) Data de publicação: 16/11/2006 Assim, os 

pedidos iniciais devem ser parcialmente acolhidos, devendo ser restituídos 

os valores indevidamente descontados da autora, no entanto, a restituição 

deverá ocorrer de forma simples, visto que por não ter restado 

comprovado a má-fé, não incide restituição em dobro. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO PROCEDENCIA PARCIAL do pedido formulado 

pela parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do CPC, para: a) MANTER os efeitos da tutela, tornando-os definitivos. B) 

CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar o valor de 

R$10.855,34 (dez mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro 

centavos) a titulo de dano material acrescido de juros moratórios 

calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, e correção monetária pelo 

IPCA-E, ambos a partir da citação Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000634-91.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NUBSON DE SOUZA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AILTON BARBOSA DA SILVA OAB - MT0018490A (ADVOGADO)

CLAUDIO BARROS CAMARA OAB - MT0019055A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000634-91.2017.811.0004 Pólo Ativo: NUBSON DE SOUZA 

FREITAS Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, onde em resumo a parte autora alega que de 

abril/2014 a fevereiro/2017 exerceu a função de SECRETARIO ESCOLAR. 
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E que tal função é de dedicação exclusiva, recebendo gratificação, mas 

que tais gratificações não incorporam seus vencimentos, visto que o 

salario da aposentadoria será exclusivamente o do cargo efetivo, não 

podendo incidir desconto de contribuição. E que os descontos dos últimos 

cinco anos perfazem a quantia de R$ 6.689,81 (atualizados). O Estado 

devidamente citado, deixou de apresentar sua contestação, o que incide 

na sua REVELIA, ressaltando que os efeitos são relativos, cabendo a 

parte autora comprovar suas alegações. Pois bem, em analise aos 

documentos apresentados pela autora (holerite), possível verificar a 

veracidade nas suas alegações. De acordo com o entendimento 

jurisprudencial recente, é evidente que não existe a incidência da 

contribuição sobre a função comissionada, tendo em vista que este não 

integra o valor da sua aposentadoria. Neste sentido: Ementa: TRIBUTÁRIO. 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CARGO EM COMISSÃO. SERVIDOR 

PÚBLICO. ALTERAÇÃO INSTITUÍDA NA REDAÇÃO DO ART. 62 , DA LEI Nº 

8.112 /90, PELA LEI 9.527 /97. REVOGAÇÃO DA LEI Nº 9.783 /99, PELA 

LEI Nº 10.887 /2004. A discussão dos autos resultou da alteração 

instituída na redação do art. 62 , da Lei nº 8.112 /90, pela Lei 9.527 /97. O 

art. 15 , da Lei nº 9.527 /97 revogou os parágrafos 2º ao 5º, do referido 

art. 62 , da Lei nº 8.112 /90, de modo que a incorporação da gratificação 

deixou de existir. servidor público passa para a inatividade com a 

remuneração de seu cargo efetivo, não recebendo qualquer valor de 

eventual exercício de função comissionada. Em decorrência, surgiu a 

questão trazida aos presentes autos – a não incidência da contribuição 

previdenciária sobre parcela remuneratória decorrente do exercício de 

funçãocomissionada não incorporável aos proventos. Apesar de não ter 

sido apresentado um demonstrativo com os valores da contribuição social 

descontados a mais, os contra-cheques, juntados demonstram que o 

Autor ocupava cargo de FunçãoComissionada ou de Direção e 

Assessoramento. Somente a partir da vigência da Lei nº 9.783 /99, não 

cabe mais o desconto da contribuição previdenciária incidência sobre o 

valor devido pelo exercício da função comissionada. Ainda, deve ser 

consideradas as possíveis alterações ocorridas na remuneração do Autor 

em decorrência da prorrogação das incorporações até setembro de 2001 

(Medida Provisória nº 2.225-45/2001). A Lei nº 10.887 /2004 revogou a Lei 

nº 9.783 /99, integralmente. Dado parcial provimento remessa necessária 

e à apelação, para reformar a sentença. TRF-2 - APELAÇÃO CIVEL AC 

333688 RJ 2002.51.01.012043-4 (TRF-2) Data de publicação: 16/11/2006 

Assim, os pedidos iniciais devem ser parcialmente acolhidos, devendo ser 

restituídos os valores indevidamente descontados da autora, no entanto, a 

restituição deverá ocorrer de forma simples, visto que por não ter restado 

comprovado a má-fé, não incide restituição em dobro. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO PROCEDENCIA PARCIAL do pedido formulado 

pela parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do CPC, para: a) DETERMINAR ao ESTADO que cesse as cobranças de 

contribuição previdenciária em cima do valor recebido a titulo de 

gratificação, sob pena de multa de devolução em dobro do valor 

descontado. B) CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar o valor 

de R$ 6.689,81 (seis mil, seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e um 

centavos) a titulo de dano material acrescido de juros moratórios 

calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, e correção monetária pelo 

IPCA-E, ambos a partir da citação Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001970-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ORNILMA BATISTA DE MOURA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

istos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do teor dos 

andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta do (s) 

evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de realizar 

medidas positivas para sequência da marcha. Constado abandono, anoto 

que, independentemente de ser o processo de conhecimento ou de 

execução, compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a 

extinção do processo independe de prévia intimação das partes, em razão 

do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à 

extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Com efeito, a aplicação do Código de Processo Civil é 

subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há regramento 

específico na referida lei especial, razão pela qual se revela inaplicável o 

art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a intimação 

pessoal das partes para que seja extinto o processo por abandono da 

causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequencia a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Não há que se falar em condenação em 

custas, pois a regra desta esfera singela é da isenção de custas, 

somente sendo exceção, por expressa previsão legal, a ausência 

injustificada a enseada de qualquer das audiências designadas. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO 

O PRESENTE FEITO, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 

1º, e 53, § 4º, ambos da Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que 

sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes eventualmente 

concedidos. Sem condenação de honorários e custas, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 14 de Março de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001712-23.2017.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CLEIDE DE BASTOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR MAHMUD CASTRO WADI OAB - MT0019003A (ADVOGADO)

WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA OAB - MT0018256A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedido, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de maior 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

inexistência/cancelamento de contrato, com indenização proposta pela 

promovente em face da promovida. Alega em síntese o autor que foi vítima 

de operação ilícita, e que não foi respeitado cancelamento de serviço que 

estão sendo cobrados. Indo para os contornos decisivos, em primeiro 

lugar, temos que a relação é evidente de consumo. Portanto entendo por 

aplicar as regras do CDC, especialmente para considerar a inversão do 

ônus da prova como direito subjetivo do autor, aplicando as devidas 

consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte autora. 

Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é responsável pelo dever de 

cautela e de verificar eventual falha em seu sistema de aferição. No caso 

em tela, entendo que deve ser procedente a demanda para cancelar o 

contrato em todos seus efeitos. Sobre danos morais no presente caso 

não vislumbro a ocorrência. Especialmente chego a esta convicção 

porque a parte autora menciona que procedeu a contratação. A parte 

autora não teve sequer o esforço de narrar em que consistiria a afetação 

do patrimônio imaterial, se limitando a tracejos genéricos que se aplicam as 

pessoas físicas em casos gerais. Sobre devolução em dobro, temos que o 

consumidor tem direito à devolução em dobro do valor cobrado 

indevidamente apenas se comprovar a má-fé do autor da cobrança. Essa 

é a interpretação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para julgar casos 

que envolvam a aplicação do artigo 42 do Código de Defesa do 

Consumidor (CDC) que prevê essa cobrança, acrescida de juros e 

correção monetária. Senão Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA 

INDEVIDAMENTE. EXIGÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ. MATÉRIA 

PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A restituição 

em dobro das quantias pagas indevidamente pelo consumidor exige a 

caracterização de má-fé do fornecedor de produtos ou serviços. 2. A 

verificação, no presente caso, da ocorrência de má-fé a justificar a 

devolução em dobro dos valores pagos a título de comissão de 

corretagem demanda o revolvimento da matéria fático-probatória. 

Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. ((AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 

269915 RJ 2012/0263151-8 (STJ) )) No caso concreto, não há que se 

ventilar essa hipótese, por não restar configurada a evidente má-fé. Além 

do mais a empresa pode ter sido vítima de estelionatários, o que não exime 

sua responsabilidade mas exime sua má-fé. Por fim, entendo que o valor 

dos danos arbitrados já compensarão acessando a parte compensatória 

do dano moral, já definido. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar 

inexistentes a (s) dívida (s) contestada (s), cancelando o contrato em 

todos seus efeitos de maneira ex tunc. b) por consequência da 

declaração anterior, determinado que a promovida imediatamente proceda 

o fim dos efeitos da cobrança de forma exaustiva e finalisticamente 

resolutiva, em até quinze dias se já não o tiver realizado, devendo, no 

mesmo prazo, proceder, se for o caso, a retirada do nome da parte autora 

dos órgãos de proteção ao crédito, pela(s) dívida (s) questionada (s), se 

ainda não o tiver feito. c) rejeitar a pretensão do autor em condenação a 

título de dano moral, diante do fato de entender que não ficaram 

caracterizados os elementos essenciais para este enquadramento e 

constituição. d) rejeitar a condenação da requerida a devolver eventuais 

valores cobrados, em dobro, por não ter demonstrado cobranças após a 

data do cancelamento anunciado e confirmado na contestação. Fica a 

parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato 

sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do disposto no 

art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, 

nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 

14 de Março de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001500-02.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DOS SANTOS BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedido, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de maior 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência 

com indenização proposta pela promovente em face da promovida, 

fulcrada em diversas questões fáticas. Inarredável que o único pleito 

condenatório da parte autora é de indenização por danos morais e 

declaração de inexistência do débito. Na própria documentação acostada 

aos autos demonstra-se que a restrição apontada é posterior a outra (s) 

de outra (s) empresa (s). Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. 

Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, pois se trata de 

inscrição que não deu causa, imputando que a ação só pode ter ocorrido 

por ação ilegal da promovida. Entrementes, embora a restrição se 

demonstre indevida, é claro nos autos, pelo documento acostado, que 

além da restr ição que reputa i legí t ima, existe outra 

contemporânea/anterior, e nestes autos é impugnada especificamente a 

restrição posterior. Os tribunais vêm com massividade minimizando os 

efeitos da indústria do dano moral, eis que a indenização, um reflexo da 

responsabilidade civil, não pode ser fonte de enriquecimento indevido. 

Nesse sentido, é a súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. 

Nota-se que o entendimento visa não contemplar com indenização aquele 
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que já possui restrições ao crédito, porém é resguardado ao indivíduo o 

direito de ter retirado o apontamento indevido. Com efeito, ficou 

consolidado que aquele que já possui registro de mau pagador não pode 

sentir-se moralmente ofendido por uma nova inscrição. Veja a aplicação 

da súmula em comento na jurisprudência do Superior Tribunal de ; CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. INCLUSÃO DO 

USUÁRIO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS 

DESABONADORES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 385 DO STJ. 1. Ao 

consumidor que detém outros registros desabonadores em cadastro de 

inadimplentes, uma nova inclusão indevida, por si só, não gera dano moral 

indenizável, mas apenas o dever da empresa que cometeu o ato ilícito de 

suprimir aquela inscrição indevida. 2. O usuário não apresentou argumento 

novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou em 

entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da 

Súmula n.º 385 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, Terceira 

Turma, AgRg no AREsp 572343 / SP Agravo Regimental no Agravo em 

Recurso Especial 2014/0186958-2, Ministro Relator Moura Ribeiro, data do 

julgamento 02/12/2014, data da publicação 15/12/2014). Então os danos 

devem ser refutados e somente mantido o pleito da inexistência. Por fim, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar 

inexistente a dívida contestada, cancelando todos seus efeitos de maneira 

ex tunc. b) por consequência da declaração anterior, determinar que a 

promovida retire o nome da parte autora do cadastro de inadimplentes de 

forma exaustiva e finalisticamente resolutiva, em até quinze dias se já não 

o tiver realizado. c) rejeitar em relação a promovida pretensão a título de 

danos morais, em razão do autor deter comprovadamente outros registros 

desabonadores em cadastro de inadimplentes, seguindo orientação da 

Sumula 385 do STJ. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 

e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 14 de 

Março de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001770-26.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WANDERLEY PEREIRA DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedido, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de maior 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência 

com indenização proposta pela promovente em face da promovida, 

fulcrada em diversas questões fáticas. Inarredável que o único pleito 

condenatório da parte autora é de indenização por danos morais e 

declaração de inexistência do débito. Na própria documentação acostada 

aos autos demonstra-se que a restrição apontada é posterior a outra (s) 

de outra (s) empresa (s). Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. 

Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, pois se trata de 

inscrição que não deu causa, imputando que a ação só pode ter ocorrido 

por ação ilegal da promovida. Entrementes, embora a restrição se 

demonstre indevida, é claro nos autos, pelo documento acostado, que 

além da restr ição que reputa i legí t ima, existe outra 

contemporânea/anterior, e nestes autos é impugnada especificamente a 

restrição posterior. Os tribunais vêm com massividade minimizando os 

efeitos da indústria do dano moral, eis que a indenização, um reflexo da 

responsabilidade civil, não pode ser fonte de enriquecimento indevido. 

Nesse sentido, é a súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. 

Nota-se que o entendimento visa não contemplar com indenização aquele 

que já possui restrições ao crédito, porém é resguardado ao indivíduo o 

direito de ter retirado o apontamento indevido. Com efeito, ficou 

consolidado que aquele que já possui registro de mau pagador não pode 

sentir-se moralmente ofendido por uma nova inscrição. Veja a aplicação 

da súmula em comento na jurisprudência do Superior Tribunal de ; CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. INCLUSÃO DO 

USUÁRIO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS 

DESABONADORES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 385 DO STJ. 1. Ao 

consumidor que detém outros registros desabonadores em cadastro de 

inadimplentes, uma nova inclusão indevida, por si só, não gera dano moral 

indenizável, mas apenas o dever da empresa que cometeu o ato ilícito de 

suprimir aquela inscrição indevida. 2. O usuário não apresentou argumento 

novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou em 

entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da 

Súmula n.º 385 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, Terceira 

Turma, AgRg no AREsp 572343 / SP Agravo Regimental no Agravo em 

Recurso Especial 2014/0186958-2, Ministro Relator Moura Ribeiro, data do 

julgamento 02/12/2014, data da publicação 15/12/2014). Então os danos 

devem ser refutados e somente mantido o pleito da inexistência. Por fim, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar 

inexistente a dívida contestada, cancelando todos seus efeitos de maneira 

ex tunc. b) por consequência da declaração anterior, determinar que a 

promovida retire o nome da parte autora do cadastro de inadimplentes de 

forma exaustiva e finalisticamente resolutiva, em até quinze dias se já não 

o tiver realizado. c) rejeitar em relação a promovida pretensão a título de 

danos morais, em razão do autor deter comprovadamente outros registros 

desabonadores em cadastro de inadimplentes, seguindo orientação da 

Sumula 385 do STJ. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 

e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 14 de 

Março de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001772-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WANDERLEY PEREIRA DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 
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situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedido, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de maior 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência 

com indenização proposta pela promovente em face da promovida, 

fulcrada em diversas questões fáticas. Inarredável que o único pleito 

condenatório da parte autora é de indenização por danos morais e 

declaração de inexistência do débito. Na própria documentação acostada 

aos autos demonstra-se que a restrição apontada é posterior a outra (s) 

de outra (s) empresa (s). Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. 

Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, pois se trata de 

inscrição que não deu causa, imputando que a ação só pode ter ocorrido 

por ação ilegal da promovida. Entrementes, embora a restrição se 

demonstre indevida, é claro nos autos, pelo documento acostado, que 

além da restr ição que reputa i legí t ima, existe outra 

contemporânea/anterior, e nestes autos é impugnada especificamente a 

restrição posterior. Os tribunais vêm com massividade minimizando os 

efeitos da indústria do dano moral, eis que a indenização, um reflexo da 

responsabilidade civil, não pode ser fonte de enriquecimento indevido. 

Nesse sentido, é a súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. 

Nota-se que o entendimento visa não contemplar com indenização aquele 

que já possui restrições ao crédito, porém é resguardado ao indivíduo o 

direito de ter retirado o apontamento indevido. Com efeito, ficou 

consolidado que aquele que já possui registro de mau pagador não pode 

sentir-se moralmente ofendido por uma nova inscrição. Veja a aplicação 

da súmula em comento na jurisprudência do Superior Tribunal de ; CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. INCLUSÃO DO 

USUÁRIO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS 

DESABONADORES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 385 DO STJ. 1. Ao 

consumidor que detém outros registros desabonadores em cadastro de 

inadimplentes, uma nova inclusão indevida, por si só, não gera dano moral 

indenizável, mas apenas o dever da empresa que cometeu o ato ilícito de 

suprimir aquela inscrição indevida. 2. O usuário não apresentou argumento 

novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou em 

entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da 

Súmula n.º 385 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, Terceira 

Turma, AgRg no AREsp 572343 / SP Agravo Regimental no Agravo em 

Recurso Especial 2014/0186958-2, Ministro Relator Moura Ribeiro, data do 

julgamento 02/12/2014, data da publicação 15/12/2014). Então os danos 

devem ser refutados e somente mantido o pleito da inexistência. Por fim, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar 

inexistente a dívida contestada, cancelando todos seus efeitos de maneira 

ex tunc. b) por consequência da declaração anterior, determinar que a 

promovida retire o nome da parte autora do cadastro de inadimplentes de 

forma exaustiva e finalisticamente resolutiva, em até quinze dias se já não 

o tiver realizado. c) rejeitar em relação a promovida pretensão a título de 

danos morais, em razão do autor deter comprovadamente outros registros 

desabonadores em cadastro de inadimplentes, seguindo orientação da 

Sumula 385 do STJ. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 

e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 14 de 

Março de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012364-14.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IRON MANOEL DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NALCA CORPORE TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA CORREA CASSILLA OAB - SP0294161A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos Etc 1. Relatório. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 

9.099/95. 2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade ou 

inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Não consideradas nenhuma preliminar, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investidas dos poderes do Art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

maior dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao julgamento. A parte promovente alega em 

síntese que foi vítima de sinistro, ocasionado por manobra ilegal da parte 

requerida, e que teve prejuízos de danos materiais, de lucros cessantes e 

danos morais. Apresenta nota fiscal de cirurgia a monta de R$ 6599,00 

(seis mil quinhentos e noventa e nove reais); requer ainda mais R$ 

3500,00 (três mil e quinhentos reais), em danos patrimoniais e R$ 6000,00 

(seis mil reais) de danos morais com mais R$ 6000,00 (seis mil reais) de 

danos estéticos. A promovida apresentou contestação dizendo que a 

cláusula e complexa, que as notas apresentadas não guardam relação 

com o acidente, que o veículo estava sob a responsabilidade de Moyses 

(condutor do veículo). Refuta danos morais e estéticos. Observando os 

autos entendo que razão parcial assiste à parte autora. O promovido 

invadiu a intersecção justamente em faixa que não lhe era preferencial , 

sendo o responsável pelo acidente. Sobre a eventual (i)responsabilidade 

do condutor e a ré, vale esclarecer que não resta dúvida da 

responsabilidade solidária dos promovidos, conforme pacífico na 

jurisprudência do STJ ao qual podemos colacionar: ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. TRANSPORTE BENÉVOLO. VEÍCULO CONDUZIDO POR UM 

DOS COMPANHEIROS DE VIAGEM DA VÍTIMA, DEVIDAMENTE 

HABILITADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO 

AUTOMÓVEL. RESPONSABILIDADE PELO FATO DA COISA. - Em matéria 

de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e 

solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que 

provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu 

empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, 

uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria 

a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. - Provada a 

responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente 

responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus 

semelhantes. Recurso especial provido. RECURSO ESPECIAL REsp 

577902 DF 2003/0157179-2 (STJ) Diante da comprovação dos danos 

materiais sofridos pelo promovente com o custeamento do valor de seu 

gasto devido a lesão em seu patrimônio, a autora tem direito a pagamento, 

pelos danos comprovados nas notas fiscais. Assim, resta evidente que o 

promovente tem direito à restituição dos valores dos prejuízos, e partindo 

a quantificação, tendo em vista que analisando as provas do caderno e 

não sendo os danos morais presumidos, temos que fixar o que 

evidentemente foi gasto. No caso em tela, nos eventos foi juntada 

comprovantes nos valores com despesas de cirurgia que devem ser 

reconhecidos. Acerca dos lucros cessantes tenho por negá-los por não 

haver provas no caderno processual que levem a essa conclusão. Sobre 

danos morais, entendo que em acidentes de transito somente ocorrem 

com situações anômalas as relações pessoais decorrentes da tensão do 

acidente, ou na modalidade de dano estético, situações que nenhuma 

tiveram provas trazidas mesmo que minimamente ao processo. Por fim, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJAJULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 
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para: a) condenar o (s) promovido (s) a pagar (em), a título de danos 

materiais, referente aos valores devidamente comprovados, portanto nos 

autos a monta de R$ 6599,00 (seis mil quinhentos e noventa e nove reais), 

corrigida monetariamente desde a data do sinistro (sumula 43 do STJ), e 

com juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC c/c o art. 161, §1º do 

CTN) a contar da citação válida. b) rejeitar condenações em danos morais, 

pelos motivos explanados no corpo da sentença. Fica a parte condenada 

ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não 

houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos 

termos do artigo 523, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 06 de Maio de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011070-24.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZIJAN NEVES DE SOUZA CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO STABILE ESCANHUELA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito 

da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedido, bem como documentos acostados pelas partes, 

investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que são 

suficientes para julgamento, sem necessidade de maior dilação probatória, 

ao ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo 

ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência com indenização proposta 

pela promovente em face da promovida. Em contestação a requerida em 

síntese, que houve a contratação normal, que falta interesse de agir e que 

agiu com exercício regular do direito. Que não fez prova e por isso refuta 

danos e pede improcedência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, temos que a relação é evidente de consumo. Portanto 

entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente para considerar a 

inversão do ônus da prova como direito subjetivo do autor, aplicando as 

devidas consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte 

autora. Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que as dívidas são indevidas, 

imputando que a ação só pode ter ocorrido por atitude ilegal e que não 

realizou a relação negocial. Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é 

responsável pelo dever de cautela e de verificar eventual falha em seu 

sistema de concessão de crédito e inscrição de dívida. Ressalte-se mais 

que a empresa responde pelas consequências gravosas que causar a 

quem quer que seja, pela aplicável teoria do risco da atividade. No caso 

em apreço a ré não trouxe elementos de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a existência e exigibilidade das dívidas. Assim, não 

comprovada a legitimidade da cobrança/inscrição, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Vejamos jurisprudência no 

sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR 

PARTE DA DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO 

DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM MANTIDO. A parte autora alegou ter sido inscrita em cadastros 

de inadimplentes pela ré, com a qual disse não possuir nenhum vínculo 

jurídico. Impunha-se à ré, a teor do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do 

CDC, provar a existência de relação jurídica com a respectiva informação 

de inadimplência. Porém, não trouxe aos autos qualquer documento 

assinado que demonstrasse a existência de contrato entre as partes. A 

inclusão indevida de nome em órgão de proteção ao crédito configura o 

dano moral in re ipsa. Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo 

causal e os danos, é conseqüência o dever de indenizar. Quantum 

indenizatório fixado em R$ 6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive 

aquém ao valor usualmente adotado em casos análogos. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005776489, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, 

Julgado em 18/11/2015)). Logo, comprovada que a inclusão/cobrança foi 

indevida, acessando o dano moral puro, não há que se falar em ausência 

do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento 

danoso ocorreu em consequência da circunstância provada 

consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a procedência jurídica do 

pedido para declarar inexistentes a (s) dívida (s) contestada (s), 

cancelando todos seus efeitos de maneira ex tunc, declarando ainda 

defeito na prestação de serviço. b) por consequência da declaração 

anterior, determinado que a promovida imediatamente proceda o fim dos 

efeitos da cobrança de forma exaustiva e finalisticamente resolutiva, em 

até quinze dias se já não o tiver realizado, devendo, no mesmo prazo, se 

ainda não o tiver feito. c) condenar a promovida a pagar à autora, em 

razão do ato ilícito cometido, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a 

título de dano moral, devidamente atualizado desde o arbitramento, na 

forma da Sumula 362 do STJ, e com incidência de juros de 1% a partir da 

citação válida. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a 

teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz 

togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 06 de Maio de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo
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RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 
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9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

ORDINARIA TRABALHISTA, onde a parte autora objetiva o recebimento do 

percentual de 30% (trinta por cento) de insalubridade ao qual alega ter 

direito na função que desempenha, conforme laudo e documentos em 

anexo. Ainda requer recebimento de adicional noturno e hora extra onde 

aduz que a Ré cessou os pagamentos, ao qual tem direito, pugnando por 

fim o seu enquadramento no NIVEL 6, CLASSE B. O MUNICIPIO apesar de 

devidamente citado, e comparecido a audiência de conciliação, deixou de 

apresentar contestação, o que incide na sua revelia, ressaltando que 

seus efeitos são relativos, cabendo a reclamada comprovar suas 

alegações. Pois bem, em analise detalhada aos autos, verifico que a parte 

autora comprova que exerce o cargo de enfermeiro (SUS). No entanto, a 

jurisprudência recente não reconhece a possibilidade do recebimento de 

verbas de insalubridade, conforme segue: RECURSO INOMINADO. 

SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGENTE 

PENITENCIÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E/OU PERICULOSIDADE. 

SUBSÍDIO. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Os comandos do artigo 7º, da 

CF/88, que acarretem em acréscimo de remuneração, como no caso dos 

adicionais de periculosidade e insalubridade, não podem ser deferidos 

cumulativamente ao regime remuneratório por subsídio, pois este presume 

que situações excepcionais, como o labor insalubre ou perigoso, já 

estejam considerados no montante eleito com tal finalidade, visto serem 

inerentes às atividades do cargo vinculado. Inteligência do artigo 39, § 4º, 

da Constituição Federal. Recurso desprovido. Unânime. (TJ-RS; RCív 

0048513-47.2016.8.21.9000; Porto Alegre; Segunda Turma Recursal da 

Fazenda Pública; Relª Desª Deborah Coleto Assumpção de Moraes; Julg. 

13/12/2016; DJERS 23/01/2017) ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

DA POLÍCIA FEDERAL. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. LEI N. 

11.358/2006. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO JULGADO 

IMPROCEDENTE. INCIDÊNCIA DO § 4º DO ART. 20 DO CPC/73. 

LEGALIDADE. 1. É pacífico o entendimento de que os servidores públicos 

não têm direito adquirido a regime jurídico, a lhes garantir a manutenção de 

adicionais ou vantagens pessoais, sendo possível que a Lei nova altere a 

relação jurídica estabelecida com a Administração Pública, criando, 

extinguindo, reduzindo ou ampliando parcelas, ou ainda determinando 

reenquadramentos, transformações ou reclassificações, desde que 

respeitada a garantia constitucional de irredutibilidade de estipêndios. 2. A 

Lei nº 11.358/2006 instituiu a remuneração por subsídio para diversas 

carreiras do funcionalismo público federal, incluindo, na parcela, 

vencimento básico, gratificações, vantagens pessoais, incorporação de 

quintos ou décimos, incorporação de adicional por tempo de serviço, 

abonos, adicional de atividades insalubres, perigosas ou penosas, dentre 

outras rubricas. 3. O autor, não obstante a existência de laudo indicando 

atividade insalubre, não faz jus ao respectivo adicional, por ausência de 

amparo legal, uma vez que, na condição de papiloscopista da Polícia 

Federal, tem sua remuneração por subsídio, nos termos da Lei nº 

11.358/2006, a qual excluiu, de forma expressa, a possibilidade de 

recebimento da parcela. Precedentes do STJ. 4. Apelação não provida. 

(TRF 01ª R.; AC 0022494-46.2014.4.01.3800; Relª Desª Fed. Gilda Maria 

Carneiro Sigmaringa Seixas; DJF1 19/10/2016) CPC, art. 20 Neste sentido, 

o pedido de insalubridade da parte autora não podem ser acolhidos, ante a 

inexistência de previsão legal. Quanto aos pedidos de horas extras, 

verifico que o autor comprova satisfatoriamente o cumprimento de 

plantões com carga horária das 07:00 as 19:00 horas, ou das 19:00 as 

07:00 horas. No entanto, o autor não comprova o exercício de horas 

extras, tendo em vista que exerce sua função em sistema de plantão, 

onde trabalha recebendo folgas, conforme demonstrado nas folhas de 

pontos anexadas. No caso, a administração poderá solicitar o 

cumprimento do horário de trabalho de seus funcionários para melhor 

atender as exigências da função, sendo certo que caberia hora extra 

somente nos meses em que o autor exceder o cumprimento semanal de 40 

horas ou mensal de 160 horas. No entanto, o autor alega cumprimento de 

hora extra sem recebimento no período compreendido de janeiro a maio de 

2017, porém conforme se verifica pelo holerite apresentado, foi 

devidamente recebido as verbas de horas extras trabalhadas, não 

havendo que se falar em valor remanescente a ser cobrado. Quanto ao 

pedido de adicional noturno, verifico que o autor comprova suas 

alegações, visto que não existe no holerite o pagamento de tais verbas, e 

o autor comprova através da folha de ponto que exercia a maioria dos 

seus turnos no período noturno. Ciente de que no juízo não é possível a 

realização de pericia para apurar o valor devido e a Reclamada não 

apresentou defesa contestando os cálculos apresentados, entendo por 

acolher os cálculos apresentados pelo promovente. Quanto ao 

enquadramento do autor no NIVEL 6 – CLASSE B, verifico que comprova 

satisfatoriamente a possibilidade, de modo que tal pedido poderá ser 

acolhido. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDENCIA 

PARCIAL do pedido formulado pela parte autora, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: a) CONDENAR o MUNICIPIO 

DE GENERAL CARNEIRO a pagar o valor de R$3.567,49 (três mil, 

quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos) referente 

as verbas retroativas de adicional noturno, acrescido de juros moratórios 

calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, e correção monetária pelo 

IPCA-E, ambos desde a citação. b) Como consequência da presente 

sentença, CONDENAR o Reclamado a pagar devidamente as verbas 

referente a adicional noturno em favor do autor, caso realizadas pelo 

mesmo. c) DETERMINAR o enquadramento do autor ao NIVEL 6 – CLASSE 

B, sob pena de incidência de multa do dobro da diferença salarial devida 

ao autor. c) SUGIRO IMPROCEDENCIA dos pedidos de verbas de 

insalubridade e horas extras. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1000686-87.2017.811.0004 Pólo Ativo: EURIPEDES FERREIRA 

MARTINS JUNIOR Pólo Passivo: MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 
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teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA TRABALHISTA, onde a parte 

autora alega que foi contratado para exercício de cargo em comissão pela 

ré, pelo período de 15.12.2014 a 13.01.2017, e no fim do seu contrato 

restou verbas rescisórias não adimplidas pelo réu, quais sejam: - saldo de 

salário: R$892,32 - férias + 1/3 constitucional (2015 e 2016): R$2.974,40 - 

abono pecuniário: R$2.745,60 - 13º salário: R$2.917,20 - adicional tempo 

de serviço: R$82,37 - multa rescisão contratual: R$2.059,20 O Reclamado 

apesar de devidamente citado, e comparecido na audiência de conciliação, 

deixou de apresentar contestação, o que incide na sua revelia, 

ressaltando que os efeitos são relativos, cabendo ao autor comprovar 

suas alegações. Pois bem, pela analise dos documentos e fatos 

constantes no processo, verifico que o autor comprova o vinculo 

empregatício com a reclamada, restando somente a analise das verbas 

devidas. Quanto as verbas pleiteadas, conforme descrito acima, entendo 

que as verbas referente a abono pecuniário, adicional de tempo de 

serviço e multa rescisória não são devidas, tendo em vista que estaria o 

autor incorrendo em recebimento indevida, seja por receber duplamente ou 

seja por não fazer jus por não ser servidor efetivo, e sim comissionado. 

Quanto as demais verbas, não havendo, inclusive, manifestação em 

contrário da ré, entendo devidas. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGIRO PROCEDENCIA PARCIAL do pedido formulado pela parte autora, 

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: a) 

CONDENAR o MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT a pagar o valor de 

R$6.783,92 (seis mil, setecentos e oitenta e três reais e noventa e dois 

centavos), referente a verbas de saldo de salario, férias e 1/3 das férias 

e 13º salário, valor.acrescido de juros moratórios calculados com base no 

índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei 

nº 11.960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, ambos desde a citação. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 8010295-72.2017.811.0004 Pólo Ativo: EURIPEDES FERREIRA 

MARTINS JUNIOR Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 

. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor 

alega que o ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre 

as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia 

elétrica proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s 

TUST/TUSD). Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a 

aplicação da referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos 

últimos cinco anos. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, o STF 

decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do sistema de 

distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, explicou 

que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de energia 

para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela maioria dos 

ministros da turma, o magistrado explicou que a base de cálculo do ICMS 

em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, transmissão e 

distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, entendo que o 

pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em vista que a 

cobrança discutida no presente autos é constitucional, não havendo 

qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela eventualmente 

concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012716-69.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROMUALDO FERREIRA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SANTOS DE CARVALHO OAB - BA16737 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8012716-69.2016.811.0004 Pólo Ativo: ROMUALDO FERREIRA 

DE MATOS Pólo Passivo: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ 

MT Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 

Entendo que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas 

das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas 

no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 
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responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor 

alega que o ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre 

as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia 

elétrica proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s 

TUST/TUSD). Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a 

aplicação da referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos 

últimos cinco anos. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, o STF 

decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do sistema de 

distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, explicou 

que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de energia 

para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela maioria dos 

ministros da turma, o magistrado explicou que a base de cálculo do ICMS 

em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, transmissão e 

distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, entendo que o 

pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em vista que a 

cobrança discutida no presente autos é constitucional, não havendo 

qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela eventualmente 

concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012715-84.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FULLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SANTOS DE CARVALHO OAB - BA16737 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8012715-84.2016.811.0004 Pólo Ativo: DANIEL FULLIN Pólo 

Passivo: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT / ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE 

INDEBITO, onde em resumo o autor alega que o ICMS cobrado na fatura de 

sua energia esta incidindo sobre as tarifas de uso do sistema de 

transmissão e distribuição de energia elétrica proveniente da rede básica 

de transmissão (as chamada s TUST/TUSD). Assim requer que seja 

reconhecida a ilegalidade sobre a aplicação da referida tarifa, pugnando 

pela devolução em dobro dos últimos cinco anos. Pois bem, recentemente 

no REsp 1163020, o STF decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD 

(Tarifa de uso do sistema de distribuição) é legal. O ministro relator do 

caso, Gurgel de Faria, explicou que não é possível fazer a divisão de 

etapas do fornecimento de energia para fins de incidência do ICMS. No 

voto, acompanhado pela maioria dos ministros da turma, o magistrado 

explicou que a base de cálculo do ICMS em relação à energia elétrica inclui 

os custos de geração, transmissão e distribuição(sic). Com base nestes 

entendimentos recentes, entendo que o pedido da parte autora não pode 

ser acolhido, tendo em vista que a cobrança discutida no presente autos é 

constitucional, não havendo qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o 

exposto, SUGIRO IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela 

eventualmente concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto 

a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001918-37.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Relatório Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

2. PRELIMINARES. Não há que se falar em complexidade ou 

inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não consideradas preliminares, passo ao mérito da 

quaesitor. 3. FUNDAMENTAÇÃO. Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedidos de ambas as partes, bem como documentos 

acostados pelas mesmas, investido dos poderes do art. 37 da lei deste 

rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao seu julgamento. A autora ingressou com. . Alega 

em síntese a autora que sofreu descontos de saques em sua conta que 

pela modalidade não permitiria tais descontos. A promovida apresentou 

sua contestação que os argumentos do autor, invocados por resolução do 

BACEN não se referem a conta que alegou e que os descontos são legais. 

Partindo para o julgamento, tenho que razão não assiste a parte autora. A 

ação somente poderia prosperar se invocasse, por exemplo, revisão de 

cláusulas abusivas, principio da adequação da relação consumerista, ou 

outros institutos reparadores do desequilíbrio de partes contratuais, o que 

não foi o caso. Os argumentos genéricos da autora estão desprovidos de 

provas mínimas e não podem ter o condão de exercer convencimento 

capazes de infirmar procedência. A inversão do ônus da prova não pode 

superar a notória anemia de provas ora apresentada. Além disso, não 

ficou clara a extensão do dano principalmente que possa corroborar em 

que aspectos as ações anunciadas na exordial tenham afligido o 

patrimônio moral e criado sentimento e situações pejorativas a autora que 

mereçam ser reparadas. Ora, os fatos ocorridos e acima explicitados não 

levam à conclusão inexorável e automática de que houve sofrimento de 

ordem moral ao Reclamante, o que não se pode presumir em desfavor dos 

Reclamados, até porque o descumprimento contratual não gera dano na 

modalidade in re ipsa. Dessa forma, considerando que a causa de pedir da 
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presente ação assenta-se no suposto defeito de prestação de serviço, e 

tal situação não foi comprovada, considerando a ausência de provas do 

alegado dano moral, e de elementos de contratação do serviço 

internacional, não há outra alternativa a este Juízo senão a de rejeitar o 

pedido formulado na petição inicial. Assim a ação toma nessa parte o rumo 

da improcedência. Por fim, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, 

que eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE os 

pedidos exordiais formulado, em relação ao Banco Bonsucesso. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 06 de Maio de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002227-58.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES OAB - MT0012826A (ADVOGADO)

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON SANTOS DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não alegadas nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Considerando que as 

partes efetuaram um acordo, e que o feito está devidamente instruído para 

uma eventual homologação, sendo o direito disponível, merece acolhimento 

a pretensão das partes, pois é possível transigir sobre o direito 

apresentado. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, I 

e III, b, do Novo Código de Processo Civil, e art. 22, parágrafo único da Lei 

9.099/95, SUGESTIONO SEJA homologado por sentença o acordo entre as 

partes e JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO com resolução de mérito. 

Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 30 de Abril de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001817-97.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE SOUZA SILVA MAGALHAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

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

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo cumpriu o 

seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO INTEGRALMENTE PAGO - 

ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Verificando-se dos autos que os valores executados já foram 

integralmente pagos pela executada, há que ser mantida a sentença que 

extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, I, do CPC.- (Ap 

71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 19/02/2015) Não 

havendo mais interesse processual e concretizado pagamento, o 

processo integralizou a completa entrega da prestação jurisdicional, o que 

lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 

comprovado adimplemento do objeto imediato do processo, SUGESTIONO 

SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em virtude do pagamento do 

débito, com base no art. 924, I do Novo Código de Processo Civil. 

Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou proceda transferência 

eletrônica dos valores depositados em favor de quem de direito. Proceda o 

imediato arquivamento nos termos do 51, §1º, da Lei nº 9.099/95, com as 

cautelas de praxe. Que sejam revogados efeitos antecipatórios e outros 

incidentes eventualmente concedidos, tomando as devidas providências, 

enviando oficio se for o caso. Sem condenação de honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 30 de Abril 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE 

GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011251-59.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ABADIA TEIXEIRA DE MORAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA OAB - MT0012203S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROGERIO BONFIM MELO OAB - SP0128462A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 

2- Conforme se depreende dos autos, as medidas utilizadas para 

localização de bens capazes de saldar a dívida exequenda restaram 

infrutíferas. Após, intimado o exeqüente para apresentar bens a serem 

penhorados, o mesmo manteve-se inerte, eis porque, mediante a 

impossibilidade de meios para saldar a dívida, vislumbra-se na presente 

demanda causa de extinção da execução por ausência de condição de 

procedibilidade conforme entendimento do artigo 53, §4º da Lei 9.099/95 

que dispõe: “Não encontrando o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, 

o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor.” 4- Assim sendo, diante da impossibilidade no prosseguimento da 

rusga, julgo com espeque no art. 485, IV, do CPC c/c arts. 51 e 53, § 4°, da 

Lei 9.099/95, EXTINTO o presente processo sem julgamento de mérito. 6- 

Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 9.099/1995). 7- Expeça-se certidão de 

dívida conforme preconiza Enunciado 76 do Fonaje, a fim de que o 

requerente possa, quando souber que há bens passiveis de penhora em 

nome do requerido ou outra forma de cumprir a obrigação, pleitear tal feito 

em Juízo. 8- Após o trânsito em julgado providencie as baixas necessárias 

e o arquivamento dos autos. 9- Publique-se, registre-se, intime-se. 10- 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011482-52.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA KARINA LIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONYSE CASTRO GUIMARAES OAB - MT0021989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA DE TAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELLO HENRIQUE MARQUES PEREIRA OAB - MT0021725A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Presentes os requisitos do art. 916 do Código de Processo Civil, DEFIRO 

o pedido de parcelamento do débito pleiteado pela executada, por 

conseguinte, suspendo o processo de execução para que a parte cumpra 
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voluntariamente a obrigação, nos termos do que determina o § 3º do 

referido artigo. 2- Decorrido o prazo do parcelamento, manifeste-se a 

parte exequente, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do cumprimento 

integral do valor devido, sob pena de extinção do feito pelo pagamento. 

3-Intime-se. 4- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002011-97.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA GONCALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH OAB - MT23177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Trata-se de ação proposta contra consumidor residente em município 

situado em área não abrangida por esta comarca, de tal sorte que este juiz 

não é competente para apreciar à causa. Com efeito, mesmo sem grafar a 

narrativa dos fatos, existem indícios de que há relação consumerista entre 

os contendores, sendo que este magistrado compreende ser a relação 

jurídica em apreço regulada pelo CDC, tendo em vista o disposto no seu 

artigo 2º, devendo a situação ser regida pelo disposto no artigo 101, I, do 

aludido diploma, aliás, esta tem sido a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça, v.g.: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. - Em se tratando de relação de 

consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida 

até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor. - 

Agravo não provido”. (STJ, AgRg no CC 127626/DF AGRAVO 

REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA 2013/0098110-0, Dje 

17/06/2013) “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. COMPE-TÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

DOMI-CÍLIO DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA 

COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. A Corte de origem 

decidiu de acordo com jurisprudência do STJ, no sentido de que, em se 

tratando de matéria de consumo, a competência é o domicílio do 

consumidor. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental não 

provido”. (STJ, AgRg no REsp 1319067/DF AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2012/0075833-7, Dje 27/11/2012). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA 

ABSOLUTA. 1.O foro competente para processar e julgar a ação que 

verse sobre relação de consumo é aquele no qual o consumidor é 

domiciliado. Trata-se, no caso, de competência absoluta, passível de ser 

reconhecida de ofício. 2.Agravo desprovido”. (TJ-DF - AGI: 

20130020285130 DF 0029456-72.2013.8.07.0000, Relator: ANTONINHO 

LOPES, Data de Julgamento: 04/06/2014, 4ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 14/08/2014 . Pág.: 74) 2- Registre-se que 

cláusulas de eleição de foro diversa do domicílio do consumidor é nula de 

pleno direito, não prevalecendo em situações desta natureza, assim já se 

manifestou nossos tribunais por diversas vezes, c.f.: “EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ELEIÇÃO DE FORO 

DIVERSO DO CONSUMIDOR - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - CLÁUSULA 

ABUSIVA - PROCEDÊNCIA. A cláusula de eleição de foro diversa da do 

domicílio do consumidor é abusiva, por lhe causar dificuldade em se 

defender, podendo o juiz declinar da competência de ofício, por se tratar 

d e  i n c o m p e t ê n c i a  a b s o l u t a ” .  ( T J - M G  3 0 8 7 8 6 3  M G 

2.0000.00.308786-3/000(1), Relator: ALVIMAR DE ÁVILA, Data de 

Julgamento: 28/06/2000, Data de Publicação: 26/09/2000) “PROCESSO 

CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

RECONHECIMENTO EX OFFICIO. FORO DE ELEIÇÃO SE IDENTIFICA COM O 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. 

PROPOSITURA DA AÇÃO EM FORO DIVERSO. 1. NOS CASOS EM QUE A 

RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL CARACTERIZA VERDADEIRA 

RELAÇÃO DE CONSUMO, RESTA APLICÁVEL AO CASO AS DISPOSIÇÕES 

INSERTAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NESSE TOCANTE, 

O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU ENTENDIMENTO 

NO SENTIDO DE QUE O CRITÉRIO PARA DETERMINAÇÃO DE 

COMPETÊNCIA DO FORO NAS AÇÕES DE CONSUMO É DE ORDEM 

PÚBLICA, CARACTERIZANDO VERDADEIRA COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

PRECEDENTES. 2. RESTANDO FIRMADO O CARÁTER ABSOLUTO, 

DESNECESSÁRIA A PROVOCAÇÃO DA P ARTE PARA QUE SEJA 

DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, O QUE AUTORIZA O 

RECONHECIMENTO EX OFFICIO PELO JULGADOR. 3. EM QUE PESE A 

POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL, A FIM 

DE VIABILIZAR A DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR, TAL 

PRINCÍPIO NÃO AUTORIZA A PROPOSITURA DA DEMANDA EM FORO 

ESTRANHO ÀS P ARTES, SEM QUE SE VISLUMBRE QUALQUER 

BENEFÍCIO AO CONSUMIDOR. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO 

P R O V I D O ” .  ( T J - D F  -  A G :  9 3 2 7 0 2 0 1 0 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0000932-70.2010.807.0000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de 

Julgamento: 25/03/2010, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/04/2010, 

DJ-e Pág. 63) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ENTIDADE 

FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. APLICAÇÃO DO CDC. CLÁUSULA 

DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. I - APLICA-SE O CDC ÀS RELAÇÕES 

ESTABELECIDAS ENTRE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E SEUS 

COOPERADOS, DESTINATÁRIOS FINAIS DO SERVIÇO. SÚMULA 321 DO E. 

STJ. II - É NULA A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO DIVERSO DO 

DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR, P ARTE HIPOSSUFICIENTE NA RELAÇÃO DE 

CONSUMO, CAUSANDO-LHE DIFICULDADE À SUA DEFESA EM JUÍZO. 

ART. 6º, INC. VIII, DO CDC E ART. 112, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. III - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO”. (TJ-DF - AI: 

15426720128070000 DF 0001542-67.2012.807.0000, Relator: VERA 

ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/03/2012, 6ª Turma Cível, Data de 

Publicação: 15/03/2012, DJ-e Pág. 169) 3- Isto posto, INDEFIRO a inicial, o 

que faço com esteio na inteligência do artigo 51, III da Lei nº 9.099/1995, 

declarando extinto o processo sem julgamento de mérito. 4- Sem custas 

ou condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 

9.099/1995). 5- P.R. I. 6- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011331-57.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAGUBERTO PEREIRA DE BRITO E CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO FERREIRA DA LUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Sentença lavrada nos termos do art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 

2- Compulsando os autos, denota-se que restou prejudicada a tentativa de 

intimação da exequente vez que, conforme certificado pelo meirinho a 

mesma não reside no endereço fornecido, deixando de praticar os atos 

que lhe competia, eis porque, resta caracterizado o abandono do feito, o 

que acarreta sua extinção, sem resolução do mérito. 3- Diante do 

manifesto desinteresse do exequente pelo regular andamento do feito e 

considerando que o processo não pode se eternizar por falta de iniciativa 

da parte, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, II, do códex processual civil c/c o art. 51, caput, da Lei 

9.099/95. 5- Proceda-se com a baixa de eventuais penhoras e arrestos 

efetuado nos autos. 6- Sem custas de acordo com os art. 54 e 55 da Lei 

9.099/95. 7- Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias. 8- Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011278-71.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ BROCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA MIRANDA BRITO OAB - MT0022125A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FANTINI & CLEMENTE LTDA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

EMERSON NEVES DA CUNHA (TERCEIRO INTERESSADO)

LUCAS REIS FANTINI (TERCEIRO INTERESSADO)

TARCISIO MAIA DE PAULA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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1- Sentença lavrada nos termos do art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 

2- Compulsando os autos, denota-se que restou prejudicada a tentativa de 

intimação do requerido e uma vez intimada a parte autora para 

manifestar-se apresentando novo endereço, a mesma manteve-se inerte, 

deixando de praticar os atos que lhe competia, eis porque, resta 

caracterizado o abandono do feito, o que acarreta sua extinção, sem 

resolução do mérito. 3- Diante do manifesto desinteresse do exequente 

pelo regular andamento do feito e considerando que o processo não pode 

se eternizar por falta de iniciativa da parte, JULGO EXTINTO o processo, 

sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, do códex processual 

civil c/c o art. 51, caput, da Lei 9.099/95. 5- Proceda-se com a baixa de 

eventuais penhoras e arrestos efetuado nos autos. 6- Sem custas de 

acordo com os art. 54 e 55 da Lei 9.099/95. 7- Após, o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações necessárias. 8- Publique-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000709-96.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

K. A. S. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO SOUZA SILVA OAB - 405.219.311-34 

(REPRESENTANTE)

WILMA ALVES DA SILVA OAB - MT0017383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M L L DE SOUZA - ME (REQUERIDO)

SINDICATO RURAL DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

PEDRO DEFANT FILHO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/1995. 2- 

Conforme entendimento do art. 8°, § 1°, I da Lei 9.099/95, somente as 

pessoas físicas capazes, serão admitidas a ajuizar ações perante o 

Juizado Especial, deste modo, no âmbito desta justiça especializada não é 

factível que uma pessoa física absolutamente incapaz, como no caso dos 

autos, figura no polo passivo da lide, consoante vedação expressa do 

artigo acima grafado. 3- No caso vertente nota-se que o requerente 

requerente é relativamente incapaz, notadamente pelos documentos 

juntados nos autos, bem como ante a inteligência do art. 4°, I, do Código 

Civil, de tal sorte que o indeferimento da inicial é medida imperativa, tendo 

em vista ser vedada sua figuração no pólo ativo da demanda. Além disso, 

como se trata de menor, para que seja possível manejar a presente ação, 

necessário se faz que seja representada pelo seu responsável legal, o 

que a Lei 9.09999/1995, também não admite. Nesse sentido, CÍVEL. 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO COLLOR I. PARTE 

AUTORA INCAPAZ DEVIDAMENTE INTERDITADA. IMPOSSIBILIDADE DE 

TRAMITAÇÃO DO FEITO NO JUIZADO ESPECIAL. INTELIGÊNCIA DO 

ARTIGO 8.º DA LEI N.º 9.099/95. NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO. 

NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte autora é pessoa incapaz 

devidamente interditada, sendo portanto a tramitação do feito incompatível 

com o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, conforme disciplina o 

artigo 8.º da Lei n.º 9.099/95. : Ante o exposto, esta Turma Recursal 

resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao 

recurso, nos exatos termos do vot (TJPR - 2ª Turma Recursal - 

0019660-11.2009.8.16.0012/0 - Curitiba - Rel.: Manuela TallÃ£o Benke - - 

J. 17.08.2015) 4- Isto posto, INDEFIRO a inicial, o que faço com esteio na 

inteligência do artigo 51, IV da Lei nº 9.099/1995, declarando extinto o 

processo sem julgamento de mérito. 5- Sem custas ou condenação em 

honorários advocatícios (artigo 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995). 6- 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. 7- Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000674-39.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELVIRA BASTOS PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA MENDONCA OAB - MT0017086A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

CRIVANIA DA SILVA CUNHA TEIXEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Compulsando os vertentes autos, constato a inadequação do meio 

processual utilizado pela Reclamante, ante a absoluta incompetência 

desse Juízo para processar e julgar o presente feito. 2. O art. 3° da Lei n° 

9.099/1995 não reclama maiores esforços interpretativos para se verificar 

as causas que este juizado possui competência para serem processadas 

e julgadas. Analisando os autos verifico que a parte autora ingressou com 

uma demanda de despejo, sob a alegação de inadimplemento contratual, 

contudo, a via ora eleita não é adequada, uma vez que no âmbito desta 

justiça especializada a ação de despejo tem que ser pautada uso próprio. 

Nesse sentido, trago à baila o enunciado n° 04 do Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais: ENUNCIADO 4 – Nos Juizados Especiais só se admite 

a ação de despejo prevista no art. 47, inciso III, da Lei 8.245/199 3. Assim 

tem se manifestado a jurisprudência pátria: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE 

ALUGUEIS EM FACE DE MUNICÍPIO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS. EXCLUSÃO DA LIDE PELO INCISO II, § 1º, ART. 2º, DA LEI 

12.153/2009. CASO CONCRETO QUE NÃO SE AMOLDA AO DISPOSTO NO 

INCISO III DO ART. 3º DA LEI 9.099/95. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O 

FUNDAMENTO DA DEMANDA SEJA A RETOMADA DO BEM PARA USO 

PRÓPRIO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. PRECEDENTES. (TJ-RN - 

Conflito Negativo de Competência: 20150192282 RN, Relator: 

Desembargador João Rebouças., Data de Julgamento: 09/03/2016, 

Tribunal Pleno, ) RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DESPEJO C/C 

COBRANÇA. FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL. PROCESSAMENTO 

PELA HIPÓTESE PREVISTA NO INCISO III DO ART. 3º DA LEI N. 9.099/95. 

AUSÊNCIA DE PROVA DO USO PRÓPRIO CUJA PRESUNÇÃO É RELATIVA. 

IMPOSSIBILIDADE DO DESPEJO NESTA MODALIDADE. INTERESSE DE 

TERCEIRO QUE ESTÁ SOFRENDO PROCESSO DE INTERDIÇÃO. 

INCOMPETÊNCIA DO JEC. A ação de despejo, no âmbito dos Juizados 

Especiais, somente é admitida quando requisitada para uso próprio do 

legítimo proprietário do imóvel. Por seu turno, a parte recorrida não logrou 

êxito em articular na inicial ou comprovar a requisição do despejo para uso 

próprio. Inteligência do artigo 47, inciso III e § 1º da Lei n. 8.245/91. A 

prova testemunhal nos autos é inconteste de que a autora comprou o 

imóvel de pessoa que está sofrendo processo de interdição , sendo que a 

tramitação do feito no Juizado Especial também encontraria óbice, nos 

termos do art. 8º da Lei 9.099/95. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 

EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, 

ANTE A INCOMPETÊNCIA DO JEC. PREJUDICADO O EXAME DO RECURSO. 

(Recurso Cível Nº 71004606083, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 30/09/2014). (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71004606083 RS, Relator: Fabiana Zilles, Data de 

Julgamento: 30/09/2014, Primeira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 02/10/2014) 4. Ante o exposto, 

considerando que não restou demonstrado a caracterização do art. 3°, III, 

da Lei 9.099/1995, INDEFIRO a inicial, declarando extinto o processo sem 

julgamento de mérito, consoante determina o artigo 51, II, do mesmo 

diploma, não implicando esta sentença em óbice na nova propositura da 

demanda, caso devidamente comprovada sua pertinência para trâmite na 

via ora eleita. 5. Sem custas ou condenação em honorários advocatícios 

(artigo 55 da Lei nº 9.099/1995). 6. P.R.I. 7. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000723-80.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO MOURA CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO TEMPO MANUTENCAO E TRANSPORTES EIRELI (EXECUTADO)

PAULO TARSO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Relatório dispensado, conforme art. 38, da Lei 9.099/95. 2. Manuseando 

os autos, observo que a execução tem como lastro o contrato de locação 

de imóvel residencial, o qual não contém a assinatura de duas 

testemunhas. Estando o instrumento, portanto, em desconformidade com o 

art. 784, III, do CPC, o que implica em dizer que não pode ser considerado 

título executivo extrajudicial, não podendo a execução seguir seu curso, já 

tendo se deitado no colo da jurisprudência pátria tal entendimento, por 
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todos: EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. 

AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL EM RAZÃO DA FALTA 

DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS NO CONTRATO PARTICULAR 

DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS EXECUTADO. 

NULIDADE DA EXECUÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. O contrato particular de promessa de compra e venda de 

imóveis assinado apenas pelos devedores e por uma testemunha não 

constitui título executivo extrajudicial, por ofensa ao disposto no artigo 

585, inciso II, do CPC. (TJ-SC - AI: 226887 SC 2010.022688-7, Relator: 

Jaime Luiz Vicari, Data de Julgamento: 13/09/2011, Sexta Câmara de 

Direito Civil, Data de Publicação: Agravo de Instrumento n. , de Tijucas) 

DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da 16ª Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de 

votos, em dar provimento ao recurso 1 e julgou prejudicado o recurso 2. 

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO INTERPOSTO PELOS 

EMBARGANTES. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO, 

COMPOSIÇÃO DE DÍVIDA, FORMA DE PAGAMENTO E OUTRAS AVENÇAS. 

CONTRATO ASSINADO POR APENAS UMA TESTEMUNHA. PERDA DA 

FORÇA EXECUTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 585, II, 

DO CPC. DOCUMENTO QUE NÃO SE PRESTA A EMBASAR DEMANDA 

EXECUTIVA. FEITO EXTINTO ANTE A FALTA DE TÍTULO EXECUTIVO 

HÍGIDO A APARELHAR A EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, 

RESTANDO PREJUDICADO O RECURSO DO BANCO. 1. Padece de força 

executiva o instrumento particular de confissão de dívida assinado apenas 

por uma testemunha. 2. A ausência de qualquer requisito legal não conduz 

à invalidade do negócio jurídico que lhe deu origem, contudo, será carente 

de executoriedade por ausência de característica legalmente exigida. 

(TJPR - 16ª C.Cível - AC - 1383052-7 - Curitiba - Rel.: Celso Jair Mainardi - 

Unânime - - J. 24.06.2015) (TJ-PR - APL: 13830527 PR 1383052-7 

(Acórdão), Relator: Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 24/06/2015, 

16ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1601 08/07/2015) 3. Deste modo 

a parte autora não apresentou título executivo hábil à propositura da 

demanda, não havendo se falar em título executivo nos moldes do art. 784 

do CPC, assim sendo, desmerece guarida a presente via intentada pelo 

exequente, já que seu título não está em compasso com os artigos 778 e 

786 do Código de Processo Civil, isto posto, INDEFIRO a inicial, declarando 

extinto o processo com arrimo nos artigos 485, I e IV, 330, I, 354 e 318 

parágrafo Único, todos do CPC. 4. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 

5. Sem custas ou condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da 

Lei nº 9.099/1995). 6. P.R. I. 7. Cumpra-se. Barra do Garças-MT,

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001369-27.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS S. MATTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO OESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Relatório dispensado, a teor do que preconiza o artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. Após a distribuição da exordial, foi determinada a sua 

emenda, para que a parte autora sanasse algumas irregularidades, 

contudo quedou-se inerte, tendo os autos vindos conclusos. 3. Deste 

modo, se o autor é devidamente intimado por meio de patrono constituído 

para emendar a inicial e não atende tal determinação, a petição inicial deve 

ser indeferida, consoante entendimento pacificado no âmbito dos Tribunais 

de Justiça: APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO 

CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.SENTENÇA MANTIDA. Não atendida a determinação de emenda à 

inicial ou apresentado o recurso cabível a tempo e modo, é de ser julgado 

extinto o feito, sem resolução de mérito, de acordo com o disposto nos 

artigos284, parágrafo único, e 267, I, ambos do Código de Processo Civil. 

(TJ-AM - APL: 02464669720118040001 AM 0246466-97.2011.8.04.0001, 

Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 

26/08/2013, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2013) 4. 

Face às considerações aduzidas, uma vez que a inicial de ação não 

satisfez ao requisito de admissibilidade, consoante propugna o artigo 319 

e 320 do CPC, INDEFIRO a inicial, o que faço com espeque no art. 330, IV, 

do CPC, declarando EXTINTO o processo sem julgamento do seu mérito, 

consoante os termos do art. 485, I, do Digesto Processual Civil. 5. Sem 

condenação em honorários advocatícios ou custas. 6. Publique-se, 

registre-se, intime-se 7. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001121-61.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IONIDES MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OZAIR SILVA PROTO OAB - MT0004571S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Em analise aos autos, noto ser necessário deliberar acerca das 

alegações contidas nos embargos de declaração manejados pela 

requerida, onde a mesma narra acerca de omissão na sentença 

condenatória e, consequentemente, a reforma da decisum que deferiu 

parcialmente os pedidos iniciais contidos na presente actio. 2- Pois bem, 

uma simples olhadela para o recurso denota seu flagrante intento 

meramente modificativo, vez que os embargos em apreço colimam única e 

exclusivamente debater a decisão, denotando seu caráter infringente, 

onde a parte não postula imiscuir o decisum de omissão, contradição ou 

obscuridade, mas sim sua reforma, efeito este admissível somente em 

hipóteses excepcionais que não se apresentam no caso vertente. 3- 

Cumpre-me elucidar que, estando a parte em desacordo com a decisão, 

deve insurgir-se contra a mesma por meio do recurso próprio a fim de 

obter a sua alteração. É certo que em algumas hipóteses, se 

eventualmente a premissa em que se lastreou o julgado for corrigida, 

naturalmente pode ocorrer a modificação da decisão embargada, todavia, 

no caso em tela os argumentos aventados pela parte embargante não 

podem ser discutidos pelas vias pretendidas, donde se infere não merecer 

acolhida o requerimento em testilha. 4- Com efeito, por ser matéria de 

recurso sui generis, o intituto do embargos de declaração tem o seu 

âmbito de incidência restrito pelo art. 1.022, do CPC, o qual prescreve: 

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º.“ 5- Acerca do tema, o renomado 

Professor Humberto Theodoro Júnior preleciona mencionando que: “Se o 

caso é omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a 

questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de 

obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o 

defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será 

mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do 

acórdão, ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no 

conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão 

ou contradição.” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito 

processual civil – Teoria geral do direito processual civil e processo de 

conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 2006.) 6- Ad 

argumentandum não se pode perder de vista que segundo os 

ensinamentos de Yussef Said Cahali, os recorrentes fazem jus ao pleito 

invocado no bojo dos embargos, porém, a via instrumentária utilizada não 

é pertinente para o caso, vez que é de caráter infringente, e além do mais 

de matéria substancialmente meritória (mérito da decisão e não da causa) 

sendo abarcada pelo recurso inominado e não pelo de embargos, razões 

pelas quais deve ser rechaçado o recurso em tela. 7- Desta forma, nítido 

que a matéria atacada in casu não tem compleição de ser discutida nesta 

via, já que não se encontra amparada por nenhuma daquelas situações 

preconizadas no art. 1.022 do instrumento adjetivo civil, por visar efeito 

meramente modif icativo, não col imando um provimento 

integrativo-retificador, NÃO CONHEÇO dos embargos em apreço, por não 

vislumbrar nenhuma omissão na decisão embargada, notadamente quando 

se fundamentou em argumentos que se prestam para sustentá-la, não 

sendo aqui a sede adequada para se corrigir eventual erro de julgamento. 
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8- Ocorrido o pagamento da condenação, razão pela qual o(a) 

advogado(a) da parte autora requer a transferência do numerário para 

conta bancária por ele(a) indicada e com esteio nas disposições da CNGC, 

DEFIRO o pedido formulado, DETERMINANDO sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará consoante petição 

do(a) advogado(a) que representa os interesses da parte autora, 

inclusive realizando-se a transferência do montante para a conta indicada 

nos autos. 9- Destarte, uma vez concretizada a obrigação mirada nos 

presentes autos, o processo deve chegar ao seu término, portanto, nos 

termos do art. 316 e 487, I do Código de Processo Civil, e mediante a 

liquidação da dívida já realizada de acordo com os autos, declaro EXTINTO 

o processo em apreço. 10- Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 11- Publique-se. 12- Registre-se. 13- Intime-se. 14- Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001447-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D. P. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. P. L. (RÉU)

D. C. P. (RÉU)

 

Número do Processo: 1001447-78.2018.8.11.0006 AUTOR: DIMAS 

PEREIRA LEITE RÉU: DJALMA PEREIRA LEITE, DJAMIL CARLOS PEREIRA 

Vistos etc. Processe-se em segredo de justiça. Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o 

que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Cite-se 

e intime-se a Requerida para comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação, preferencialmente acompanhados de Advogado(a) 

ou Defensor Público, a ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO 

DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. O não comparecimento 

injustificado da parte Autora ou Requerida à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de dois por cento do valor da causa, 

revertida em favor do Estado de Mato Grosso. Advirta-se a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a partir da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição, ou do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334). Deverão constar do 

mandado de citação as disposições insertas no art. 695 e parágrafos do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo e devidamente certificado, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação. Intimem-se. 

Às providências. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001945-77.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THIARA BRUNA DA SILVA ABREU (REQUERENTE)

THAMARA AMANDA DA SILVA ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES DE ABREU OAB - MT0012172A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILEUSA SONIA DA SILVA ABREU (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1001945-77.2018.8.11.0006 REQUERENTE: THIARA BRUNA DA SILVA 

ABREU, THAMARA AMANDA DA SILVA ABREU INVENTARIADO: 

EDILEUSA SONIA DA SILVA ABREU Vistos etc. Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita, sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o 

que dispõe o parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Nomeio 

como inventariante a requerente, que prestará compromisso em cinco (05) 

dias. Intime-se, a Fazenda Pública Estadual para que se manifeste sobre 

os valores da avaliação dada pela Inventariante, podendo, se dela 

discordar, juntar prova de cadastro, em 15 (quinze) dias (art. 629, CPC), 

ou atribuir diretamente novos valores, que poderão ser aceitos pelos 

interessados (art. 634, CPC), para o que devem ser manifestar 

expressamente. Intime-se, ainda, a inventariante via advogado constituído, 

para acostar aos autos o comprovante de recolhimento dos Impostos 

Estaduais, certidão negativa de débito fiscal expedida pela Fazendas 

Públicas Estadual em nome da inventariada e para que esclareça o motivo 

que ensejou a incapacidade civil da herdeira Thamara Amanda da Silva 

Abreu com a documentação pertinente, no prazo de 30 (trinta) dias. 

Decorrido os prazos mencionados e devidamente certificados, dê-se vista 

ao Ministério Público para manifestação. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza 

de Direito

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

Processo Número: 1003365-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVARES DE OLIVEIRA OAB - MT20479/O (ADVOGADO)

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. R. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003365-54.2017.8.11.0006 AUTOR: ADRIANO SEVERO DOS SANTOS 

RÉU: SANDRA REGINA DA SILVA Vistos etc. Tendo em vista sua citação 

válida, intime-se a requerida, pessoalmente, para manifestar sua 

concordância com o pedido de desistência formulado pelo autor. 

Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

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

Processo Número: 1001609-73.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. S. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PALMA DIAS OAB - MT0003523S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. R. (RÉU)

K. S. D. A. S. (RÉU)

 

Número do Processo: 1001609-73.2018.8.11.0006 AUTOR: FERNANDO 

DOS SANTOS ROCHA RÉU: ARTHUR SANTOS ROCHA, KATIANE SUZANE 

DE ASSIS SANTOS Vistos etc. Trata-se de Ação de Oferta de Alimentos 

c/c Regulamentação de Guarda e Visitas proposta por Fernando dos 

Santos Rocha em favor de Arthur Santos Rocha, representado por sua 

genitora Katiane Suzane de Assis Santos, todos devidamente qualificados 

nos autos em epígrafe. Narra a parte autora, em síntese, que manteve 

relacionamento com a representante legal do requerido e que desde o 

nascimento da criança presta a devida assistência moral e material. 

Assevera que propôs a presente demanda para ofertar alimentos na 

quantia de 01 (um) salário mínimo em favor de Maria Menegucci Machado. 

Dessa forma, requer em sede de tutela de urgência que seja estabelecido 

alimentos na importância de 01 (um) salário mínimo que compreende o 

plano de saúde e mensalidade escolar e a quantia de R$ 406,27 

(quatrocentos e seis reais e vinte e sete centavos) e fixação de direito de 

visitas. Com a inicial vieram os documentos pertinentes. É o relatório. 

Decido. Processe-se em segredo de justiça. Em relação ao pedido de 

visitas, a plausibilidade jurídica do pedido esta consubstanciada no fato de 

ser direito da criança o convívio familiar com ambos os genitores, 

conforme prescreve a Constituição da República em seu artigo 227, que é 

enfático ao preceituar que “é dever da família, da sociedade e do Estado 

assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. (grifei) 

Portanto, no caso em tela se mostra necessária a fixação do direito de 

visitas, vez que os fatos narrados indicam que a genitora tem dificultado a 

criança de ter acesso à convivência com seu genitor, apesar da 

necessidade de convivência com seus familiares, o que contribuirá na sua 

formação e desenvolvimento. Quanto aos alimentos provisórios, fixo o 
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pagamento na forma proposta pelo requerente, no valor de R$ 406,27 

(quatrocentos e seis reais e vinte e sete centavos), devendo, ainda, arcar 

com o pagamento do plano de saúde e da mensalidade escolar, a partir da 

citação para comparecimento à audiência de conciliação/mediação, até o 

dia 10 de cada mês, mediante depósito judicial e posterior liberação dos 

valores em conta bancária a ser indicada pela representante do requerido, 

independentemente de requerimento. Diante do exposto, restando 

caracterizada a verossimilhança da alegação e o risco da ocorrência de 

dano irreparável ou de difícil reparação DEFIRO PARCIALMENTE os 

pedidos formulado, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo 

Civil, para fixar alimentos no valor de R$ 406,27 (quatrocentos e seis reais 

e vinte e sete centavos), devendo, ainda, arcar com o pagamento do plano 

de saúde e da mensalidade escolar, e concedo o direito de visitas do 

Requerente à criança Arthur Santos Rocha, podendo levá-lo consigo ou 

por intermédio do avô paterno aos sábados às 09h00 e devolvendo-a às 

18h00min do domingo, em finais de semanas alternados, a partir da 

citação para comparecimento à audiência de conciliação e mediação. 

Ademais, cite-se e intime-se a Requerida para comparecer à audiência de 

tentativa de conciliação/mediação, preferencialmente acompanhados de 

Advogado(a) ou Defensor Público, a ser agendada e realizada pelo 

CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. O 

não comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerida à 

audiência de conciliação/mediação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por cento do 

valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. Advirta-se 

a parte Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial será a partir da audiência de conciliação ou 

de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição, ou do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334). Deverão constar do 

mandado de citação as disposições insertas no art. 695 e parágrafos do 

Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 695. Recebida a petição inicial e, 

se for o caso, tomadas as providências referentes à tutela provisória, o 

juiz ordenará a citação do réu para comparecer à audiência de mediação e 

conciliação, observado o disposto no art. 694. § 1o O mandado de citação 

conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá estar 

desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao réu o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo”. Caso a tentativa de 

conciliação seja infrutífera, intime-se a equipe multidisciplinar deste Juízo 

para realização de estudo psicossocial na residência de ambas as partes, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Com a juntada do relatório psicossocial e 

decorrido o prazo de resposta, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 46533 Nr: 248-49.1992.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARINO DE SOUZA, IVONE DE PAULA FRANCO 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO(TEREZA DA SILVA MONTEIRO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ALVARES CAMPOS - 

OAB:1.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo "in albis" para as partes manifestare seu 

interessse no prosseguimento do feito apesar de intimados DJE nº. 10228 

de 04.04.2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 154520 Nr: 1935-26.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLDA, MHADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGDC, LGDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT, THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - 

OAB:13.607 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA ROVERSI - OAB:8072

 Certifico que decorreu o prazo "in albis" para as partes manifestarem 

sobre o retorno dos autos apesar de intimados DJE nº. 10211 de 

07.3.2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 52001 Nr: 1326-87.2006.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CÉSAR PALMIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALVA PINTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODIN DA SILVA CIRALLI - 

OAB:2.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo "in albis" para invenritante manifestar seu 

interesse no prosseguimento do feito, apesar de intimada no DJE nº. 

10213 de 09.03.2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 185085 Nr: 5284-66.2015.811.0006

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

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELI ROSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO HALLAK 

ALCANTARA - OAB:20045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu "in alis" o prazo para parte autora informar os 

dados necessários a respeito da herdeira Poliana dos Santos, a fim de 

que seja dado o prosseguimento regular ao feito, apesar de intimado pelo 

DJE nº. 10184 de 24.01.2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 157589 Nr: 5327-71.2013.811.0006

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LGDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLDA, MHADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA ROVERSI - OAB:8072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT, THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - 

OAB:13.607 MT

 Certifico que decorreu o prazo "in albis" para as partes manifestarem 

sobre o retorno dos autos apesar de intimados DJE nº. 10211 de 

07.3.2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 58205 Nr: 4560-77.2006.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVSS, IBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL DE SÁ PEREIRA - 

OAB:12070

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para o requerido efetuar o 

pagamento da pensão alimenticia ou justificar a impossibilidade de fazer, 

apesar de intimado DJE nº. 10150 de 04.12.2017.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 189665 Nr: 8049-10.2015.811.0006

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADELINA SABALA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARICLEY SABALLA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTOR DE JUSTIÇA DE 

CACERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para o requerido contestar a presente 

ação, apesar de citado conforme se vê as fls. 58.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 181101 Nr: 2934-08.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RNG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORES DO EMAJ - 

OAB:5286-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

181101 §!3,"¨

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2934-08.2015.811.0006

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

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

TRABALHO

PARTE AUTORA: ROGER NUNES GOVIÓ

PARTE REQUERIDA: POLIANA DE SOUSA LIMA

CITANDO(S): Requerido(a): Poliana de Sousa Lima, Cpf: 01931424144, Rg: 

1862179-1 SSP MT Filiação: Fransico Vieira de Lima e Josefa Gomes de 

Souza, data de nascimento: 30/06/1986, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, solteiro(a), do lar, Endereço: atualmente encontra-se em 

lugar incerto e não sabido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 27/04/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 788,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo 

legal, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar resposta, 

querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados pela parte autora.

 RESUMO DA INICIAL: ROGER NUNES GOVIÓ, assistido pelo Escritório 

modelo de Assistência Jurídica - EMAJ/UNEMAT, por meio de seus 

advogados e orientadores, propôs a AÇÃO DE REGULAMENTEAÇÃO DE 

GUARDA da menor I. L. G., em face de Poliana de Sousa Lima.

DESPACHO: Vistos etc. Defiro o pedido de fls. retro. Proceda-se à citação 

por edital, na pessoa da Requerida. Após, decorrido o prazo, sem 

manifestação da parte requerida, vejo necessária a nomeação de curador 

especial. Assim, considerando a regra legal prevista no artigo 72, inciso II 

do Novo Código de Processo Civil, nomeio, desde já, como curador 

especial, a Defensoria Pública, que deverá ser intimada, na forma de 

carga dos autos, para apresentar contestação no prazo legal, ficando 

consignado que no exercício do múnus público não se aplica o ônus da 

impugnação especificada dos fatos, nos termos do parágrafo único do 

artigo 341 do mesmo codex, sendo cabível, portanto, contestação 

genérica. Às providências. Cumpra-se.

Eu, Joana Aparecida Silva Assunção, digitei.

 Cáceres - MT, 4 de maio de 2018.

Jackline Márcia Dias Tingo

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 142473 Nr: 262-32.2012.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FVC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT, DANIELLE CEVALLOS SOARES - 

OAB:13773/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo "in albis" o prazo para os hereiros: Estela 

Cristina Vigo e Francisco Marcio Ramos Vigo, manifestar acerca do pedido 

de habilitação, apesar de intimados conforme se vê as fls. 130/131.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 186552 Nr: 6097-93.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDC, N, J, N, J

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDEL MAJID EGERT NAFAL 

NETO - OAB:18932 - O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para parte autora apresentar o calculo 

atualizado do debito como determinado(fls. 64, apesar de intimado 

conforme se vê as fls. 68/69.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 206414 Nr: 7550-89.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA ANTONIA AGUIRRE NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRGILINO BAMBIL DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT

 Certifico que decorreu o prazo "in albis" para o requerido manifestar seu 

interesse no feito, apesar de intimado via DJE nº. 10213 publicado em 

09.03.2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 136365 Nr: 5555-17.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFDS, DFDS, KFHFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para requerente manifestar no 

presente feito, apesar de intimada as fls. 81/82.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 185462 Nr: 5502-94.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SDB, SDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo "in albis" para o requerente informar o 

atual endereço do requerido, apesar de intimada conforme se vê as fls. 

_____.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 192331 Nr: 9757-95.2015.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JASC, DDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102518/5/2018 Página 171 de 825



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo "in albis" para o requerente informar o 

atual endereço do requerido, apesar de intimada conforme se vê as fls. 

_____.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 88290 Nr: 3791-64.2009.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHDSC, EDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT

 Certifico que decorreu o prazo para os exequentes manifestarem seu 

interesse no prosseguimento do feito, apesar de intimados conforme se vê 

as fls. 122/123.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 190048 Nr: 8319-34.2015.811.0006

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DFFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDOC, JAFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo "in albis" para o requerente informar o 

atual endereço do requerido, apesar de intimada conforme se vê as fls. 

_____.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 183635 Nr: 4430-72.2015.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS - 

OAB:11.826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decorrido o prazo requerido, conforme certidão de fls. 90, intime-se 

novamente o inventariante, via advogado constituído, para dar integral 

cumprimento à decisão de fls. 79, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 41152 Nr: 6292-64.2004.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MAGALHÃES DE 

OLIVEIRA - OAB:9564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Tendo em vista que aportou aos autos informação acerca da ação de 

investigação de paternidade em trâmite na comarca de Itapecerica/SP (fls. 

339/341), intime-se o inventariante, via advogado constituído, para 

cumprimento integral da decisão de fls. 281/282, sob pena de aplicação do 

disposto nos art. 622, inc. II ou art. 485, inc. III, ambos do Código de 

Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias.

Decorrido o prazo mencionado e devidamente certificado, à conclusão.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 164602 Nr: 1747-96.2014.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A, SDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. ALVES - OAB:OAB/MT 

5.793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para no prazo de 10 (dez) dias, informe nos autos 

se fora implantado o desconto do valor mensal da pensão alimentícia, 

referente ao acordo entabulado entre as partes.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às Providências.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 51769 Nr: 1113-81.2006.811.0006

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PSBE, MAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrea Botelho de Carvalho - 

OAB:51769, ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - OAB:8171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que transcorreu "in albis" o prazo para a requerente presentar 

os documentos solicitado pela SEGES fls. 77/78, para que possa implantar 

o desconto dos alimentos em folha, apesar de intimada conforme se vê as 

fls. 84. Certifico ainda, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou 

artigo 335 da CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, encaminhando-o a Defensoria 

Pública para manifestar sobre a certidão acima referida.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 86560 Nr: 2077-69.2009.811.0006

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFDS, SLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu "inalbis" o prazo para as partes a manifestarem 

sobre a juntada do oficio de nº 129/2018 encaminhado pelo cartório do 

primeiro oficio de Cáceres-MT, apesar de intimados no DJE nº 10219, de 

16/03/2018 e publicado no dia 19/03/2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 168564 Nr: 5108-24.2014.811.0006

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que transcorreu "in albis" o prazo para o requerido manifeste a 

respeito da liquidação, apesar de citado conforme se vê as fls. 50/51.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 177006 Nr: 459-79.2015.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCFDS, K, IDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE MENDES CURVO 

GUGELMIN - OAB:17484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que transcorreu "in albis" a parte autora a manifestar sobre a 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 78 (DJE nº ______ bem como para 

manifestar sobre as primeiras declarações apresentadas, apesar de 

intimados as fls. 83.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 181583 Nr: 3261-50.2015.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJDCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAJDC, EDCMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROGÉRIO GRAHLL - 

OAB:10565, Arnaldo jorge da cunha filho - OAB:3457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 Certifico que decorreu o prazo para o herdeiro Arnaldo Jorge da Cunha 

Filho para acostar aos autos eventual documentação hábil a comprovar 

que sua inscrição nos quadros de advogados da OAB/MT esteja 

suspensa, apesar de intimado como se vê as fls. 853. Certifico ainda, que 

a herdeira Denise Aparecida Jorge da Cunha, intimada via advogado 

constituído, apesar de intimada no DJE Nº. 10229 DE 05.4.2018 deixou 

transcorre "in albis" o prazo para manifestar sobre o pedido formulado em 

audiência (fls. 852).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 189683 Nr: 8063-91.2015.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA LUZ SILVA DE SOUZA, ANA LUCIA XAVIER 

COLUNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PAULO MACEDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para a inventariante Sra.Maria da 

Luz Silva e Souza, manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

apesar de intimada conforme se vê as fs. 57.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 168156 Nr: 4796-48.2014.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMFA, LFA, RHFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMMUEL APARECIDO 

GIRALDELLI - OAB:14718 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que transcorreu "in albis" o prazo para inventariante, via 

advogado constituído, proceder a regularização processual dos demais 

herdeiros, juntar aos autos instrumento procuratório, bem como para que 

dar integral cumprimento a decisão de fls.144, juntando aos autos o plano 

de partilha, apesar de intimada no DJE nº 10224, de 23/03/2018 e 

publicado no dia 26/03/2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 142345 Nr: 113-36.2012.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON LOBO MENDES FILHO 

- OAB:10.791 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que transcorreu "in albis" o prazo para Taissa Claudino 

Gonçalves, manifestar eventual interesse no cargo de inventariante, 

apesar de intimada conforme se vê as fls. 59.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 157581 Nr: 5319-94.2013.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR LOPES PIVA - 

OAB:9715-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que transcorreu "in albis" o prazo para as herdeiras Milene de 

Almeida Leite e Giliane de Almeida Leite para manifestarem interesse no 

cargo de inventariante, apesar de intimadas conforme se vê as fls. 59/60.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 166955 Nr: 3833-40.2014.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para ntime-se a inventariante, via 

advogado constituído, juntar aos autos GIA-ITCD e certidões negativas de 

débitos fiscais expedidas pelas Fazendas Públicas Federal, Estadual e 

Municipal, apesar de intimada no DJE nº 10214, de 09/03/2018 e publicado 

no dia 12/03/2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 78357 Nr: 4987-06.2008.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO FARIA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA DA COSTA E FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que transcorreu "in albis" o prazo para INTIMAR o advogado do 

inventariante dar prosseguimento no feito, conforme determinado às fls. 

212, devendo acostar aos autos avaliação dos bens do espólio e 

certidões negativas de débitos fiscais, atualizadas, expedidas pelas 

Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, apesar de intimado no 

DJE nº 10231, de 06/04/2018 e publicado no dia 09/04/2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 286 Nr: 306-47.1995.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULA MARIA TRABUCO SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL JOÃO DAS NEVES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SÔNIA ALVES - 

OAB:3593-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para a inventariante por meio de 

sua procuradora Benedita Ivone Adorno, para que no prazo de 30 (trinta) 

dias junte aos autos o comprovante de quitação ou isenção da GIA-ITCD e 

ITBI, bem como as certidões negativas de débitos fiscais, atualizadas, 

expedida pela Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal em nome do 

"de cujus", apesar de intimada no DJE nº 10213, de 08/03/2018 e 

publicado no dia 09/03/2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 44497 Nr: 2963-10.2005.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAFS, VCCDL, VDSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDS, MAFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT, JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - OAB:99063/MG, JULIO 

CESAR RODRIGUES - OAB:6166-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para a inventariante, Vandira da 

Silva Ferreira, para que dê integral cumprimento a decisão de fls.416/417, 

apesar de intimada conforme se vê as fls. 423/424.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 46471 Nr: 190-46.1992.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMADEU CATELAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDA DE OLIVEIRA CATELAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que transcorreu "in albis" o prazo para parte autora, via 

advogado constituído, para manifestar, apesar de intimados DJE nº 10229, 

de 04/04/2018 e publicado no dia 05/04/2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 70924 Nr: 8369-41.2007.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que transcorreu "in albis" o prazo para o inventariante, via 

advogado constituído, juntar aos autos guia de recolhimento de ITCD, cópia 

autenticada e atualizada da matrícula do imóvel e certidões negativas de 

débitos fiscais expedidas pelas Fazendas Públicas Federal, Estadual e 

Municipal em nome da inventariada e esboço de partilha final, apesar de 

intimado no DJE nº 10223, de 22/03/2018 e publicado no dia 23/03/2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 75566 Nr: 2272-88.2008.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDEREZ PEDROSO SILVA, CLAUDIA MARIA 

PEDROSO SILVA CARDOSO, CLAUDINEY SANTOS PEDROSO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BETTANIA MARIA GOMES 

PEDROSO - OAB:6522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que transcorreu "in albis" o prazo para o inventariante, via 

advogado constituído, para que no prazo de 30 (trinta) dias junte aos 

autos o comprovante de quitação ou isenção da GIA-ITCD, apesar de 

intimado no DJE nº 10212, de 07/03/2018 e publicado no dia 08/03/2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 182567 Nr: 3790-69.2015.811.0006

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

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJDCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROGÉRIO GRAHLL - 

OAB:10565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que transcorreu "in albis" o prazo para parte autora para 

manifestar acerca dos documentos juntados às fls. 20 e 22, apesar de 

intimada conforme se vê as fls. 26.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 195429 Nr: 714-03.2016.811.0006

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICE RODRIGUES PEREIRA, CATARINA RODRIGUES 

PEREIRA, SEBASTIÃO FAUSTINO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITA IVONE ADORNO - 

OAB:6391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para requerente restar conta 

referente ao alvará de levantamento de fls. 267, apesar de intimado no 

DJE nº. 10217 de 15.3.2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 172824 Nr: 8373-34.2014.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: T, TNDCD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAPD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para parte autora informar o atual 

endereço do requerido, apesar de intimada conforme se vê as fls. 69/70.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 88987 Nr: 4439-44.2009.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGSL, AFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825, LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA - OAB:15734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para a parte autora manifestar 

sobre a certidão de fls. 144, apesar de intimado noDJE nº. 10187 de 

29.01.2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 86549 Nr: 2092-38.2009.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADAM, WADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 Certifico que transcorreu "in albis" o prazo para exequente para se 

manifestar, requerendo o que for de seu interesse, apesar de intimado 

conforme se vê as fls. 220.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 167212 Nr: 4037-84.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que transcorreu "in albis" o prazo para o requerido efetuar o 

pagamento do montante no valor atualizado, apesar de intimado as fls. 

78/79.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 79396 Nr: 5969-20.2008.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEMDS, ALMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDPM, PHDP, FMDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CARLOS 

CARVALHO FARIA - OAB:OAB/MT 18.744, LUCINÉIA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:16339

 Certifico que transcorreu "in albis" o prazo para parte requerida, a Sra. 

Flavia Marques do Prado, por meio de sua advogada, via DJE, para 

requerer o que for de seu interesse, bem como informar o atual endereço 

de sua cliente, apesar de intimada no DJE nº 10223, de 22/03/2018 e 

publicado no dia 23/03/2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 65291 Nr: 2759-92.2007.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT, FRANSÉRGIO ROJAS PIOVESAN - 

OAB:4848 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON SILVA DE CAMARGO - 

OAB:2054

 Certifico que transcorreu "in albis" o prazo para parte requerida para 

proceder a juntada da certidão de óbito do requerido aos autos, apesar de 

intimada no DJE nº 10214, de 09/03/2018 e publicado no dia 12/03/2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 187190 Nr: 6444-29.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO SILVA AKERLEY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TALITA PIRES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICA, de conformidade com a decisão de fls. 28/30, que Senhor 

GILBERTO SILVA AKERLEY ajuizou Ação de Pedido de Abertura, Registro 

e Cumprimento de Testamento Público deixado pela testadora: Talita Pires 

da Silva, em data de 12/08/2015, sendo distribuída sob o código 187190. 

Por meio do despacho de fls. 17, foi recebida a petição inicial, sendo 

lavrado termo de apresentação de testamento as fls. 18, manifestação do 

Ministério Público que os documentos de fls. 13/16 preenche os requisitos 

exigidos pelo artigo 1864 do CPC e pelo prosseguimento do feito; às fls 

21/22 manifestação requerente solicitando registro do testamento e 

intimação do testamenteiro para assinar o respectivo termo, em data de 

15.12.2015 foi feito Termo de Testamenteiro (fls. 23), juntado aos autos 

Escritura pública de Testamento (fls. 24/27), em data de 17.06.2016, foi 

sentenciado os autos determinando o seguinte: “... que se registro em livro 

próprio o testamento público deixado pela “de cujus” Talita Pires da Silva 

nos termos do artigo 735, § 2º c.c 736 ambos do CPC e o testamento 

deverá ser cumprido no regular processo de inventário. Nomeio o 

requerente testamenteiro dos presentes autos, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, assine o Termo de Testamentaria (artigo 735, § 3.º, do CPC), 

após o qual, expeça-se certidão do processado para juntada nos autos do 

inventário, para observação e cumprimento da vontade do testador.

 Nada Mais, para constar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 170146 Nr: 6371-91.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: P, HSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDC, EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO JESUS APARECIDO 

RIBEIRO - OAB:10631, DOMINGOS SÁVIO RIBEIRO PINTO - OAB:, 

DOMINGOS SAVIO RIBEIRO PINTO - OAB:10.899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se a parte autora, via advogado constituído, para que colacione 

aos autos laudo médico atualizado informando eventual necessidade de 

prorrogação no tratamento e tempo estimado e a devida prestação de 

contas, nos termos do art. 11, § 1.º do Provimento n. 02/2015, bem como 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Decorrido o prazo mencionado, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público para manifestação.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 170146 Nr: 6371-91.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: P.R.O., HAECKEL SADLER DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO JESUS APARECIDO 

RIBEIRO - OAB:10631, DOMINGOS SÁVIO RIBEIRO PINTO - OAB:, 

DOMINGOS SAVIO RIBEIRO PINTO - OAB:10.899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se a parte autora, via advogado constituído, para que colacione 

aos autos laudo médico atualizado informando eventual necessidade de 

prorrogação no tratamento e tempo estimado e a devida prestação de 

contas, nos termos do art. 11, § 1.º do Provimento n. 02/2015, bem como 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Decorrido o prazo mencionado, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público para manifestação.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 170124 Nr: 6352-85.2014.811.0006

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO BATISTA DOS SANTOS, IDERALDO PIRES 

DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE AUGUSTO MARIO BARBOSA, 

KATIA MARIA CRUZ FURLANETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583, THIAGO FURLANETTO GARCIA BARBOSA - OAB:13607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o Requerente para apresentar planilha atualizada do débito que 

pretende ver habilitado, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, intime-se o Requerido para manifestar, em igual prazo, vindo os 

autos conclusos em seguida.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 170124 Nr: 6352-85.2014.811.0006

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO BATISTA DOS SANTOS, IDERALDO PIRES 

DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE AUGUSTO MARIO BARBOSA, 

KATIA MARIA CRUZ FURLANETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583, THIAGO FURLANETTO GARCIA BARBOSA - OAB:13607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o Requerente para apresentar planilha atualizada do débito que 

pretende ver habilitado, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, intime-se o Requerido para manifestar, em igual prazo, vindo os 

autos conclusos em seguida.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 76215 Nr: 2880-86.2008.811.0006

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PPI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBÉLIA MARIA LENTE DE 

MENEZES - OAB:MT - 2.301/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que trancorreu "in albis" o prazo para o advogado da parte 

autora para que informe a este Juízo o endereço atualizado do requerido 

para que possa ser feita tradução da Carta Rogatória, apesar de intimado 

no DJE nº 10215, de 12/03/2018 e publicado no dia 13/03/2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 172083 Nr: 7837-23.2014.811.0006

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANUELA FRANCISCO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILIP KOPIEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, JEISON BATISTA DE ALMEIDA - OAB:RO 5269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para exequente para atualizar o 

débito, apesar de intimado no DJE nº. 10212 de 08.3.2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 190823 Nr: 8808-71.2015.811.0006

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRK, BBK, MFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEISON BATISTA DE ALMEIDA - 

OAB:5.269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para parte autora apresentar 

impugnação à contestação,apesar de intimado no DJE nº. 09.03.2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 217472 Nr: 5073-59.2017.811.0006

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAELA DA CUNHA BARROS, KAMILLA DA CUNHA 

BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DAN - OAB:3565-A, 

PAULA MARCIA CACERES DAN - OAB:3.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou artigo 335 da 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR a parte autora, via advogado 

constituído, para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000938-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA PENHA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT0019226A (ADVOGADO)

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

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

Número do Processo: 1000938-50.2018.8.11.0006 REQUERENTE: ANA 

LUCIA PENHA REIS Vistos etc. Cumpra-se integralmente a decisão retro. 

Às providências. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002023-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

N. N. M. D. C. (REQUERENTE)

EVELYN TASSYANE MONTEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACE ALVES DA SILVA OAB - MT15888/O (ADVOGADO)

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

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

Número do Processo: 1002023-71.2018.8.11.0006 REQUERENTE: EVELYN 

TASSYANE MONTEIRO DA COSTA, NILSON NALBERT MONTEIRO DA 

COSTA Vistos etc. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo 

de posterior revogação, observando-se o que dispõe o parágrafo 3º do 

art. 98 do Código de Processo Civil. Trata-se de Alvará Judicial proposto 

por Evelyn Tassyane Monteiro da Costa por si e representando Nilson 

Nalbert Monteiro da Costa no intento de obter autorização judicial para 

auferir levantamento de valores referentes não sacados e da cota do 

consórcio Grupo Disal de titularidade da de cujus Edna Monteiro. Tendo em 

vista que a parte autora não possui informações acerca do valor 

correspondente, expeça-se ofício ao Banco do Brasil, para que informe a 

este Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, o quantum atualizado na conta 

corrente nº 46.244-6, agência 0184-8 de titularidade da falecida Edna 

Monteiro. Com o retorno do expediente, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público para manifestação. Em seguida, à conclusão. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza 

de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002026-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ANTONIO MARQUES (AUTOR)

MARLY DOS SANTOS OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR LOPES PIVA OAB - SP176020 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELINA ROSA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO
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DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – De 

outro norte, a parte requerente não forneceu a qualificação completa do 

polo passivo (art. 319, II do CPC); não delineou corretamente os fatos, eis 

que não há descrição do lapso de tempo preciso em que afirmam deter a 

posse do imóvel (inciso III); não descreveu precisamente o pedido e suas 

especificações (inciso IV) e, por fim, não indicou as provas com que 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados (inciso VI). Posto isso, 

INTIME-SE o requerente para emendar a inicial e corrigir todas as 

inconsistências mencionadas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. 3 - Após, venha o processo CONCLUSO para as devidas 

deliberações. 4 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 07 de maio de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito [1] § 2o O juiz somente poderá 

indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta 

dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes 

de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou 

particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 

inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002028-93.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA PEDROSA DOS SANTOS MOTTA (AUTOR)

AUGUSTO FABIO DA MOTTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR LOPES PIVA OAB - SP176020 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA VICENCIA DE ARRUDA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade 

de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – De 

outro norte, a parte requerente não forneceu a qualificação completa do 

polo passivo (art. 319, II do CPC); não delineou corretamente os fatos, eis 

que não há descrição do lapso de tempo preciso em que afirmam deter a 

posse do imóvel (inciso III); não descreveu precisamente o pedido e suas 

especificações (inciso IV) e, por fim, não indicou as provas com que 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados (inciso VI). Posto isso, 

INTIME-SE o requerente para emendar a inicial e corrigir todas as 

inconsistências mencionadas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento. 3 - Após, venha o processo CONCLUSO para as devidas 

deliberações. 4 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 07 de maio de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito [1] § 2o O juiz somente poderá 

indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta 

dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes 

de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. [2] Art. 299 - Omitir, em documento público ou 

particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 

inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000649-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PEDROSA DA SILVA DIAS (REQUERIDO)

 

Ato Ordinatório Nos termos do artigo 203, §4º, do Código de Processo Civil 

INTIMO a parte autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, 

para recolher a diligência para o oficial de justiça, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Para tanto deverá a parte acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), 

clicar no ícone SERVIÇOS - GUIAS – DILIGÊNCIA – EMISSÃO DE GUIA DE 

DILIGÊNCIA (GUIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA). Após o 

pagamento, acostar o comprovante aos autos. Eliana de Fátima Segatto 

Mendes Técnica Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003724-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

Ato Ordinatório Nos termos do artigo 203, §4º, do Código de Processo Civil 

INTIMO a parte autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, 

para recolher a diligência para o oficial de justiça, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Para tanto deverá a parte acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), 

clicar no ícone SERVIÇOS - GUIAS – DILIGÊNCIA – EMISSÃO DE GUIA DE 

DILIGÊNCIA (GUIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA). Após o 

pagamento, acostar o comprovante aos autos. Eliana de Fátima Segatto 

Mendes Técnica Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000169-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

10/05/2018, às 16:00 horas, que se realizará no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres-MT. A ausência 

injustificada da(s) parte(s) à audiência de conciliação é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça e acarretará multa por ato atentatório à 

dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da causa ou da 

vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 334, § 8º do 

CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, § 4º, inciso I do CPC).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002030-63.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA OAB - MT0019722A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RADICAL MOTOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO
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DE CÁCERES - MT DESPACHO Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não informou ou juntou o 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. 1 – 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para efetuar o pagamento das 

custas processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 2 – 

Decorrido o prazo, CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 07 de maio 

de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 Art. 321. O juiz, 

ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 

e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001889-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE ARAUJO PAULINO (AUTOR)

MARCELO DA SILVA MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELA DE ALMEIDA VOLTOLINI OAB - MT22338/O 

(ADVOGADO)

RAQUEL MENDES DOS SANTOS OAB - MT13063/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ANTONIO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Promovida a emenda a inicial, passa-se 

a análise da demanda. Posterga-se a análise do pedido de tutela de 

urgência para momento após a realização de audiência de conciliação 

entre as partes. Tratando-se a demanda em destaque de direitos 

disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição inicial 

estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo hipótese 

de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do 

Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 07 de maio de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 4175 Nr: 21-93.1991.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SC&CL-STCER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MACIRLENE P. DOS SANTOS - 

OAB:14.232, SAIONARA MARI - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ BRANQUINHO - 

OAB:8644/MT

 Tendo em vista que o Bacen jud, Renajud bem como, Infojud já terem sido 

realizados nos autos, conforme comprovam documentos de fls. 326/331, 

nos termos do art. 152,VI do CPC, INTIMO, novamente a parte autora, por 

meio de seu advogado para dar efetivo andamento ao processo, sob pena 

de arquivamento, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 102169 Nr: 7265-09.2010.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARITA SONIA BACK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ARNALDO JORGE DA CUNHA, 

CONCEIÇÃO MONTEIRO DA CUNHA, GIRLANE APARECIDA DA COSTA 

JORGE DA CUNHA, JOSÉ HENRIQUE SOUTO FONTES, JONAS JORGE DA 

CUNHA, BENÍZIA JORGE DA CUNHA FONTES, ARNALDO JORGE DA 

CUNHA FILHO, CLAYTON JORGE DA CUNHA, DENISE APARECIDA JORGE 

DA CUNHA, JUVENAL JORGE DA CUNHA, MARIA HELENA RIBEIRO DA 

CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS CASTRO CINTRA - 

OAB:10044/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo jorge da cunha filho 

- OAB:3457, RICARDO JORGE DA CUNHA FONTES - OAB:6.041

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte requerente, por meio de seu advogado legalmente constituído, para, 

no prazo de 10 (dez) dias informar o endereço das requeridas Conceição 

Monteiro da Cunha e Maria Helena Ribeiro da Cunha que até a presente 

data ainda não foram citadas, assim como recolher a diligência para o 

oficial de justiça com o fim de expedir mandado de citação para os 

confinantes. Para tanto deverá a parte acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), clicar no ícone SERVIÇOS - GUIAS – DILIGÊNCIA – 

EMISSÃO DE GUIA DE DILIGÊNCIA (GUIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE 

DILIGÊNCIA). Após o pagamento, acostar o comprovante aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 137183 Nr: 6448-08.2011.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CREDIFIBRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE APARECIDA BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10661, MILKEN JACQUELINE C. JACOMINI - OAB:31.722/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO MARTINS FRAGA - 

OAB:13.513/MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que transcorreu "in albis" o 

prazo para pagamento do débito em execução bem como, para 

apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença pelo 

executado. Isso posto, encaminham-se os autos ao setor de expedição de 

documentos, a fim de ser expedido mandado de penhora e avaliação, 

conforme os termos do despacho de fls. 166. Intimando-se ainda, a parte 

autora para efetuar o recolhimento da diligência do oficial de justiça, 

juntando aos autos o comprovante, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho
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 Cod. Proc.: 137877 Nr: 7291-70.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISELMA VIANA PINTO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BGN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A MT

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, INTIMO a parte autora, por meio de seu 

advogado, para informar nos autos os dados bancários, a fim de liberação 

dos valores depositados nos autos, em favor da parte autora, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 77774 Nr: 4442-33.2008.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELDEN SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ODAIR CASAGRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPIDIO ALVES FILHO - 

OAB:78156/MT, MARCO ANTONIO CORBERLINO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN LANZARIN - 

OAB:11381/MT

 Nos termos do art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a parte requerida para que compareça a esta secretaria para a 

retirada de Carta Precatória, encaminhando-a via PJE a comarca 

deprecada, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 162079 Nr: 9880-64.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HÉLIO SILVA MALDONADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NNEX MARKETING DIGITAL EIRELI, PERMUTA 

DIGITAL. COM. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO VITOR MACHADO - 

OAB:286047, ELIANE LEITE SAMPAIO - OAB:OAB/MT 4.991, GUSTAVO 

SÍRIO DO NASCIMENTO - OAB:277279/SP, HELIO GARDENAL CABRERA 

- OAB:102529/SP, HENRY PAULO ZANOTTO - OAB:209898/SP, LUIZ 

AMAURI BORGHI JUNIOR - OAB:OAB/SP 277.279

 Certifico para os devidos e legais efeitos que a r sentença prolatada nos 

autos, transitou em julgado em 18/04/2018, sem a interposição de recurso. 

Certifico outrossim, nos termos do art. 152, VI do CPC, INTIMO a parte 

Requerida para informar os dados bancários, a fim de liberação dos 

valores bloqueados, conforme derterminado na r. sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 132514 Nr: 1282-92.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNO FREIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIVAL DE SOUZA MEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE 

ARAÚJO - OAB:9098 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANSÉRGIO ROJAS 

PIOVESAN - OAB:4848 MT

 Código n. 132514

DESPACHO

1 – Sem prejuízo da realização de audiência de conciliação já marcada, 

diante das certidões de fls. 75/78, PROCEDA-SE a intimação pessoal das 

partes para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias o interesse no 

prosseguimento do feito, uma vez que há pedido contraposto e é notória a 

inércia das partes, considerando que a última petição data de 10.04.2013. 

E, mesmo após várias intimações realizadas por meio de seus patronos, 

nada requereram, deixando transcorrer in albis todos os prazos.

2 - Salienta-se que, em caso de ausência de manifestação das partes ou 

ainda o não comparecimento na audiência de conciliação agendada, os 

presentes autos serão extintos, sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso IV do CPC.

3 – Transcorrido “in albis” o prazo assinalado, CERTIFIQUE-SE e, após, 

CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 04 de maio de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 132514 Nr: 1282-92.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNO FREIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIVAL DE SOUZA MEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE 

ARAÚJO - OAB:9098 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANSÉRGIO ROJAS 

PIOVESAN - OAB:4848 MT

 Código n. 132514

DESPACHO

1 – Sem prejuízo da realização de audiência de conciliação já marcada, 

diante das certidões de fls. 75/78, PROCEDA-SE a intimação pessoal das 

partes para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias o interesse no 

prosseguimento do feito, uma vez que há pedido contraposto e é notória a 

inércia das partes, considerando que a última petição data de 10.04.2013. 

E, mesmo após várias intimações realizadas por meio de seus patronos, 

nada requereram, deixando transcorrer in albis todos os prazos.

2 - Salienta-se que, em caso de ausência de manifestação das partes ou 

ainda o não comparecimento na audiência de conciliação agendada, os 

presentes autos serão extintos, sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso IV do CPC.

3 – Transcorrido “in albis” o prazo assinalado, CERTIFIQUE-SE e, após, 

CONCLUSOS.

4 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 04 de maio de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 58836 Nr: 5126-26.2006.811.0006

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARTINS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEDRO FELIPE, MARIA ESTELINA 

BORGES TAZZO, MARLENE GOMES DA SILVA, DOUGLAS BORGES 

TAZZO, ALBERTO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RYOYU HAYASHI JORGE - 

OAB:1.809-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata de demanda ajuizada por JOSÉ MARTINS PEREIRA em face de 

ANTÔNIO PEDRO FELIPE e OUTROS, todos qualificados na inicial.

 Compulsando os autos, verifica-se que foram determinadas inúmeras 

intimações da parte autora a fim de promover a emenda da inicial, no 

sentido de regularizar o polo passivo, como se colhe das decisões de fls. 

62, 66, 82, 86/88, 107 e 110, sendo que, com relação a esta última 

determinação, a parte embargante pugnou pela concessão de prazo de 06 

meses para localizar os demais integrantes do polo passivo (fl. 111).

Decorrido o prazo, a decisão de fl. 116 determinou a intimação da parte 

autora para manifestar quanto ao prosseguimento do feito, bem como 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção (fl. 116), 

contudo, quedou-se inerte (fl. 118).

É o relato do essencial.

Fundamenta-se e decide-se.

No caso em tela, considerando que o autor, não obstante as inúmeras 
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intimações, deixou de promover as diligências que lhe competiam, deve o 

processo ser extinto por ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

 CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das despesas e custas 

processuais.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e 

baixas de estilo.

Cáceres/MT, 03 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 16305 Nr: 1685-13.2001.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO ROGÉRIO MONTEIRO MERGULHÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte requerida, por meio de seu advogado legalmente constituído, para no 

prazo de 05 (cinco) dias se manifestar nos autos e requerer o que 

entender de direito, haja vista que não há saldos vinculados nos 

presentes autos (conforme ofício da conta única) e não há depósitos 

acostados nos autos. Ademais, informo que há somente depósitos de 

diligência e que o presente processo foi extinto, pois a parte deixou 

transcorrer o prazo assinalado, por este juízo, para recolher as custas 

processuais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 58092 Nr: 4441-19.2006.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEDRO FELIPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ADELANI DOMINGOS TAZZO, 

MARIA ESTELINA BORGES TAZZO, MARLENE GOMES DA SILVA, 

GLAUCIENE BORGES TAZZO, DOUGLAS BORGES TAZZO, ALBERTO 

GOMES, MARLENE GOMES DA SILVA, JOSÉ MMARTINS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RYOYU HAYASHI JORGE - 

OAB:1.809-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON LOBO MENDES 

FILHO - OAB:10.791 MT, JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - OAB:8404/MT

 DESPACHO

1 – Intimada para dar andamento ao feito, a parte autora informou que as 

partes entabularam acordo para a resolução da lide e extinção do feito, 

alegando que estaria pendente a sua homologação.

Todavia, como se colhe da decisão de fls. 189/190, fora indeferida a 

homologação do aludido acordo, uma vez que não contou com a 

participação/conhecimento dos demandados, que alguns, inclusive, 

sequer foram citados (fl. 193-verso).

Logo, uma vez já apreciada a questão e não impugnada por meio de 

recurso próprio, não há falar novamente em homologação da aludida 

transação de fls. 174/183, de modo que este Juízo INDEFERE o pedido.

2 – Passo seguinte, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

manifestar acerca da certidão de fl. 193-verso, devendo, no prazo de 15 

dias, apresentar o endereço atualizado dos demandados ainda não 

localizados, a fim de se proceder à sua citação, sob pena de extinção.

3 – CUMPRAM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 163118 Nr: 403-80.2014.811.0006

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO-POUPEX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SULENA DUARTE ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VOLPE CAMARGO ADVOGADOS 

ASSOCIADOS - OAB:296/2006 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILAINE APARECIDA DUARTE 

ALVES - OAB:, EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA - OAB:4.210//MT

 Autos n. 403-80.2014. 811.0006 - (Código 163118)

SENTENÇA

I – Relatório

 Trata-se de ação de imissão na posse c/c pedido de tutela antecipada 

ajuizada no dia 17.01.2014 por ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E 

EMPRÉSTIMO - POUPEX em face de SULENA DUARTE ALVES, ambos 

qualificados nos encarte processual.(...)

III – Dispositivo

 Diante do exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados pela parte autora.

CONDENA-SE a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2º do CPC).

No mais, este Juízo EXTINGUE o processo, com resolução do mérito, na 

forma do art. 487, inciso I, do CPC.

 Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 03 de maio de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 168196 Nr: 4827-68.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SULENA DUARTE ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO - 

FHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE APARECIDA SOARES 

NEVES - OAB:15.818/MT, EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA - OAB:4210 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VOLPE CAMARGO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:296/2006 MS

 Código n. 168196

DECISÃO

Trata-se de ação de revisão de mútuo habitacional c/c pedido de tutela 

antecipada ajuizada por SULENA DUARTE ALVES, em face da 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO EXÉRCITO/ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E 

EMPRÉSTIMO POUPEX – FHE/POUPEX. (...)

Ante o exposto, este Juízo DECLINA DA COMPETÊNCIA jurisdicional para 

conhecer, processar e julgar a presente ação, em favor de um dos Juízos 

Federais da Seção Judiciária de Mato Grosso, localizado na cidade 

Cáceres, para onde o feito deverá ser remetido, nos termos do art. 64, §1º 

do CPC.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 04 de maio de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005031-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS PARREIRA DUARTE (RÉU)

SUELLEN CASTRILLON DUARTE (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de embargos de declaração 

opostos por ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PROVIDÊNCIA AZUL, atacando 

a sentença de id n. 11821699 , sob o argumento de que a referida decisão 
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apresenta contradição, nos termos do art. 1.022, inciso I do CPC. É o relato 

do essencial. Fundamenta-se. Decida-se. Os embargos foram opostos 

tempestivamente. No caso dos autos, este Juízo entende que assiste 

razão ao recorrente, porquanto em análise do termo de acordo entabulado 

durante audiência perante o CEJUSC (id. 11815726) verifica-se que a 

conciliação foi apenas parcial. Desse modo, o convencionado atingiu a 

esfera jurídica tão somente de uma das partes, restando a pendência de 

solução a demanda em face do requerido José Carlos Parreira Duarte, 

consoante expressamente consignado na parte final do termo. Ante o 

exposto, este Juízo CONHECE dos embargos de declaração opostos e 

lhes DÁ PROVIMENTO para o fim de promover a homologação parcial do 

acordo entabulado e extinguir a demanda com resolução do mérito tão 

somente em relação a requerida Suellen Castrillon Duarte, 

determinando-se o prosseguimento do feito em relação ao outro corréu. 

ENCAMINHE-SE o feito ao CEJUSC para o agendamento de nova audiência, 

com intimação das partes e demais providências de estilo. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 07 de maio de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006771-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SILVA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de embargos de declaração 

opostos por EDILAINE SILVA DE JESUS, atacando a sentença de id. 

11821643, sob o argumento de que a referida decisão apresenta omissão, 

nos termos do art. 1.022, inciso II do CPC. É o relato do essencial. 

Fundamenta-se. Decide-se. Os embargos foram opostos tempestivamente. 

No caso dos autos, este Juízo entende que razão não assiste ao 

recorrente, isso porque não há qualquer omissão na decisão em análise, 

que deve ser compreendida entre a fundamentação exarada e o comando 

lançado. O fato de haver alteração da conta para depósito em nada altera 

a substância do instrumento de transação referendado pelo Juízo, não 

representando qualquer omissão em relação ao ato homologado. Em 

realidade, pretende o recorrente com a interposição deste recurso realizar 

a rediscussão da lide, consoante se extrai da leitura de suas razões 

recursais, finalidade esta inviável no instrumento utilizado. No mesmo 

sentido, segue o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - 

INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o artigo 535 do 

Código de Processo Civil, os embargos declaratórios são cabíveis nas 

hipóteses de haver omissão, contradição ou obscuridade na decisão 

prolatada. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de 

se insurgir quanto à matéria de fundo, quando esta foi devidamente 

debatida no acórdão embargado. (Embargos de Declaração nº. 6135. Ano 

2012. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges) (grifo proposital) Logo, por 

pretender a embargante rediscutir a lide, deverá se insurgir contra referida 

decisão utilizando instrumento adequado. Ante o exposto, este Juízo NÃO 

CONHECE dos embargos de declaração opostos, devendo a sentença 

atacada ser mantida em sua integralidade. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 07 de maio de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003017-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NERCI MARIA DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

EMANUELLE DE CASSIA SOUZA SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO RIBEIRO PINTO OAB - MT0010899A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AROLDO ELICEU BESOB (REQUERIDO)

JOSE CARLOS SALVIANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1003017-36.2017.8.11.0006; Valor causa: 

R$ 510.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL, ACIDENTE DE TRÂNSITO, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: EMANUELLE DE CASSIA SOUZA SANTIAGO, NERCI MARIA 

DE SOUZA LIMA Parte Ré: REQUERIDO: JOSE CARLOS SALVIANI, 

AROLDO ELICEU BESOB Trata-se de ação de indenização por dano moral 

e material c/c pedido de pensão ajuizada por EMANUELLE DE CÁSSIA 

SOUZA SANTIAGO em face de JOSÉ CARLOS SALVIANI e AROLDO 

CLICEU BESOB, todos qualificados no encarte processual. A inicial foi 

recebida por meio da decisão de id. 7249810. Realizada audiência, não 

houve conciliação (id. 9518391). A certidão de id. 10443460 revela que 

transcorreu “in albis” o prazo para apresentação de resposta pelos réus. 

No id. 10948310 consta petição em que a Defensoria Pública requer a 

habilitação nos autos, representando os interesses do demandado Aroldo 

Eliceu Besob. Deferida a habilitação da Defensoria Pública, determinou-se 

a intimação das partes para especificarem as provas a serem produzidas 

nos autos (id. 11381933). A parte autora pugnou pelo depoimento pessoal 

dos réus e dos policiais civis que investigaram os fatos em questão (id. 

11623816). O demandado Aroldo Eliceu Besob requereu as mesmas 

provas indicadas pela parte autora (id. 12387325). Vieram os autos 

conclusos. É o relato do essencial. Fundamenta-se. Decide-se. DAS 

QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES De início, DECRETA-SE a REVELIA 

do réu José Carlos Salviani, pois, devidamente citado, deixou de 

apresentar resposta, como certificado no id. 10443460, na forma do art. 

344 do CPC. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO 

DAS PROVAS Resolvidas as questões processuais pendentes, mister 

delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos. Nesse 

quadro, fixa-se como controvertidos os seguintes pontos: (A) quais os 

fatos que ocasionaram o acidente; (B) de quem foi a responsabilidade pela 

ocorrência do acidente; (C) a dinâmica do acidente em questão; (D) se, no 

local do acidente, havia sinalização adequada; (E) quais os danos 

materiais sofridos pela parte autora em razão do acidente em questão e a 

sua quantificação; (F) a existência de danos morais e a sua extensão. 

ADMITE-SE a prova testemunhal para comprovar as questões de fato 

descritas nos pontos controvertidos apontados acima, como requerido 

pelas partes. 1 - Diante da natureza da demanda, aliado ao requerimento 

dos autores, este Juízo tem como imprescindível a realização de audiência 

instrutória para a formação do seu convencimento, razão pela qual 

DESIGNA-SE audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de maio de 

2018 às 16h30min. 2 – INTIMEM-SE as partes por meio de seus patronos, 

com fundamento no art. 357, §4º do CPC, para que, caso queiram, 

apresentem rol de testemunhas complementar no prazo comum de 15 

(quinze) dias, com base nos pontos controvertidos, observando-se a 

regra do ônus probatório disposto no art. 373 do CPC, sob pena de 

preclusão. Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil incumbe ao 

advogado (a) da parte informar ou intimar a testemunha a ser inquirida, 

que deverá ser realizada através de carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com antecedência pelo 

menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia do comprovante 

da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do CPC). Não sendo 

realizada essa providência, presume-se a desistência na oitiva (art. 455, 

§3º do CPC). Saliente-se que a providência acima quanto à necessidade 

de comprovação da intimação poderá ser dispensada na hipótese de a 

parte comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, 

presumindo-se, caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, 

conforme a orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil. 3 – 

Por outro lado, REQUISITEM-SE as testemunhas já arroladas pelas partes 

(id. 11623816 e id. 12387325), como autoriza o inciso III do § 4º do art. 455 

do CPC. 4 - EXPEÇA-SE mandado para intimação pessoal da parte cujo 

depoimento pessoal se requer, com as advertências legais quanto à pena 

de confissão em caso de não comparecimento. 5 – CUMPRAM-SE. 

Cáceres/MT, 19 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1000805-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VONEY CICERO FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT SENTENÇA Trata-se de ação de busca e apreensão na 

qual, realizados alguns atos processuais, a parte requerente manifestou 

nos autos requerendo a desistência da demanda (id. 12454494). Forte em 

tais razões e em vista do princípio da disponibilidade, HOMOLOGA-SE por 

sentença, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de 

desistência formulado pela parte autora e, por conseguinte, extingue-se o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do CPC. 

Caso haja pedido de desentranhamento de documentos, desde já este 

Juízo DEFERE, ressaltando que seja procedida a sua entrega ao 

procurador da parte ou pessoa devidamente autorizada. Caso haja pedido, 

DEFERE-SE ainda o requerimento de desbloqueio do veículo junto ao 

CIRETRAN e DETRAN por meio de ofício ou sistema RENAJUD. Custas pela 

parte requerente. EXPEÇA-SE o necessário. Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE o processo com as baixas necessárias. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 07 de maio de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001909-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARIANA FURLANETTO BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1001909-35.2018.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 4.979,95; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

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

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

Parte Ré: REQUERIDO: DARIANA FURLANETTO BARBOSA Deferida a 

busca e apreensão do veículo, a parte Requerida na petição de id. Num. 

13051876 informa que efetuou o pagamento do saldo devedor e requereu 

a restituição do veículo. No doc. de id. Num. 13051892 consta pagamento 

da quantia de R$ 2435,00 reais em conta vinculada ao juízo. Já o 

documento de id. Num. 13051892 - Pág. 3 e Num. 13051892 - Pág. 4 diz 

respeito ao pagamento de um boleto constando como beneficiário 

Bradesco Administradora de Consórcio Ltda. Inobstante o beneficiário seja 

o mesmo, o documento não possibilita este juízo concluir tratar-se de 

destinação para pagamento de valores do saldo devedor do mesmo 

contrato objeto da lide. Ademais, no documento consta valores de 

honorários na quantia de R$ 229,78 reais, e deduzido, o valor total quitado 

não resulta no saldo devedor apontado na petição inicial. Frente a tal 

circunstância, antes de decidir, faz-se necessário oportunizar a parte 

Autora manifestar sobre o pedido de purgação da mora, no prazo de 48 

horas, nos termos do art. 9º do CPC. Intime-se. Caceres, 04 de maio de 

2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001204-08.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALIPIO ALVES GOMES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CARTA PRECATÓRIA (PRAZO PARA CUMPRIMENTO - 30 DIAS) 

EXPEDIDA POR ORDEM DO MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Ricardo Alexandre R. 

Sobrinho JUÍZO DEPRECANTE: COMARCA DE CÁCERES/MT - 3ª VARA 

CÍVEL JUÍZO DEPRECADO: COMARCA DE OUROESTE/SP - VARA CÍVEL - 

PRECATÓRIAS REFERÊNCIA AO PROCESSO NOSSO (PJE) N.: 

1001204-08.2016.8.11.0006 PARTE AUTORA: BANCO TOYOTA DO 

BRASIL S.A., instituição financeira inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

03.215.790/0001-10, com sede estabelecida na Avenida Jornalista 

Roberto Marinho, 85 - 3o. andar, Brooklin – 000 – SAO PAULO – SP, CEP: 

0 4 5 7 6 - 0 1 0 ,  e  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o 

juridico_cobranca@bancotoyota.com.br. PARTE REQUERIDA: ALIPIO 

ALVES GOMES, BRASILEIRO, inscrito no CPF n. 286.633.658-53, 

domiciliado na RUA GENERAL OSORIO, 1520 – CENTRO, CACERES, MT, 

CEP: 78200000. TERCEIRO DE BOA FÉ: JOÃO AUGUSTO DE ALMEIDA 

MENDONÇA, brasileiro, residente e domiciliado na Rua Nicolau Barreto, n. 

1045, centro, no Município de Ouroeste/SP - CEP n. 15.685-000. PESSOA 

A SER CITADA E INTIMADA (TERCEIRO DE BOA FÉ): NOME: JOÃO 

AUGUSTO DE ALMEIDA MENDONÇA ENDEREÇO: RUA NICOLAU 

BARRETO, N. 1045, CENTRO, OUROESTE/SP - CEP N. 15685-000 

FINALIDADES: 1) - Proceder à BUSCA E APREENSÃO DO BEM DESCRITO 

NO CAMPO “DESCRIÇÃO DO BEM“, depositando-o com o depositário em 

nome da pessoa indicada como representante do autor para tal fim 2) - 

Realizar a CITAÇÃO DA PARTE RÉ/TERCEIRO DE BOA FÉ, de 

conformidade com o despacho ao final transcrito e a petição inicial, cuja 

cópia segue anexa, como parte integrante deste mandado, para, 

querendo, nos prazos indicados, requerer o PAGAMENTO DO DÉBITO 

e/ou CONTESTAR A AÇÃO. VALOR DO DÉBITO PARA PAGAMENTO R$ 

48.319,79 DESCRIÇÃO DO BEM: “TOYOTA, COROLLA XEI 2.0, FLEX, 16V, 

AUT., CHASSI 9BRBD48E7E2620644, COR PRATA ANO 2013, PLACA 

OBQ/7704, RENAVAN 553902440”. DEPOSITÁRIO DESIGNADO: A pessoa 

indicada como representante da parte autora para tal fim (vide inicial 

anexa). DECISÃO/DESPACHO: “Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO fundada no DEC. 911/69, ajuizada por BANCO TOYOTA 

DO BRASIL S.A, instituição financeira de direito privado, CNPJ nº 

03.215.790/0001-10, com sede social na Avenida Jornalista Roberto 

Marinho, 85 - 3o. andar, Brooklin – 000 – SAO PAULO – SP, CEP: 

0 4 5 7 6 - 0 1 0 ,  e  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o 

juridico_cobranca@bancotoyota.com.br, por seu(a) advogado(a) 

infra-assinado(a) (mandato incluso: procuração e substabelecimento), que 

receberá as intimações, na Alameda Ásia, nr 42, Centro Empresarial 

Tamboré – Santana de Parnaíba/SP, CEP: 06543-31, em face de 

ADEMILSON JOSÉ DE PAULA, ALIPIO ALVES GOMES, BRASILEIRO, 

CASADO, AUTONOMO, inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 286.633.658-53, 

com endereço residencial na RUA GENERAL OSORIO, 1520 – CENTRO, 

CACERES, MT, CEP: 78200000. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que o Requerente instruiu a inicial, cumprindo com os requisitos 

legais. Assim, com fundamento no artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, DEFIRO 

liminarmente a busca e apreensão do bem descrito na exordial em favor 

do Autor, o qual deverá ser depositado em nome da pessoa indicada como 

representante do autor para tal fim, vez que nesta comarca inexiste 

depósito público. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias da execução da 

medida liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, podendo o devedor 

fiduciante, nesse prazo, pagar a integralidade da dívida pendente, 

segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual 

o bem lhe será restituído livre de ônus, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 

3º do Decreto-Lei 911/69. No ato da apreensão do bem, cite-se o devedor 

fiduciante, ora Réu nesta ação, para apresentar resposta no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da execução da liminar. Atente-se o Oficial quanto 

as balizas estabelecidas nos arts. 212, §2° e 216, ambos do NCPC: Art. 

212. Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 (seis) às 

20 (vinte) horas. (...) Independentemente de autorização judicial, as 
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citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no § 2o período de 

férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do 

horário estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso 

XI, da Constituição (...) Art. 216. Além dos declarados em lei, são feriados, 

para efeito forense, os sábados, os domingos e os dias em que não haja 

expediente forense. Fica também desde já autorizada a prerrogativa do 

art. 846, §§1° e 2° do mesmo diploma legal, devendo para tanto, os Oficiais 

de Justiça agirem com a devida cautela, podendo, inclusive, valerem-se de 

Reforço Policial, caso necessário. Intime-se (...); Vistos, etc. Defiro o 

pedido exposto na petição de id. 11406701. Expeça-se carta precatória 

para busca e apreensão do veículo objeto da lide no endereço indicado 

pelo Autor (id. 11406701). Cumpra-se”. ADVERTÊNCIAS: a) Poderá a parte 

ré, no prazo de 5 dias, contados da execução da liminar, efetuar o 

pagamento da integralidade do débito pendente, de acordo com os valores 

apresentados na inicial e indicados acima, hipótese em que o bem lhe será 

restituído livre do ônus. b) Não sendo efetuado o pagamento, no prazo 

indicado, consolidar-se-ão a posse e a propriedade plena e exclusiva do 

bem no patrimônio da parte autora. c) O prazo para contestar a ação é de 

15 dias, contados da execução da liminar. d) A parte ré poderá contestar 

a ação, ainda que tenha efetuado o pagamento, caso entenda ter havido 

pagamento a maior e desejar a restituição. e) Não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos pela parte requerida, como verdadeiros, os 

fatos alegados na petição inicial. f) Não sendo encontrado o bem, ou não 

estando este na posse da parte ré, poderá a presente demanda ser 

convertida, a pedido da parte autora, em ação de depósito (art. 4o do 

Decreto-Lei nº 911/69). Cáceres/MT, 7 de maio de 2018 Ricardo Alexandre 

R. Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002021-04.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR LOPES PIVA OAB - SP176020 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANEGILDA BATISTA PERIS (RÉU)

CLAUDEMIR GIMENES PERIS (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002021-04.2018.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 12.000,00; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO 

ORDINÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JOAO BATISTA 

DE OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: CLAUDEMIR GIMENES PERIS, VANEGILDA 

BATISTA PERIS Vistos, etc. Cuida-se de ação de usucapião ordinário 

proposta por JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA. A inicial apresenta inúmeros 

defeitos e irregularidades que poderia ser rechaçada de plano por inépcia. 

No entanto, em atenção ao caráter instrumental que orienta o Processo 

Civil, e em atenção aos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil, 

faculto à parte autora emendar a inicial em 15 dias, sob pena de 

indeferimento, nos seguintes pontos: I - integrar ao polo passivo da lide e 

requerer a citação do(s) titular(es) do domínio – proprietário(s) do imóvel 

nos títulos de propriedade registrados, devendo qualifica-lo(s) nos termos 

do art. 319 do CPC; II - qualificar e requerer a citação de TODOS os 

confinantes dos imóveis (art. 246,§3º, CPC); III – atribuir à causa o valor 

compatível ao patrimonio perseguido (art. 292, §3º, CPC), utilizando-se 

como parâmetro a estimativa do valor venal ou de mercado dos imóveis 

objetos do pedido. IV- colacionar certidão imobiliária atualizadas dos 

imóveis, bem como memorial descritivo e planta topográfica das áreas. 

Ademais, extrai-se dos autos que o Autor requer a gratuidade da justiça 

sem apresentar qualquer fundamento pertinente. Outrora, indica ser 

autônomo, porém não faz qualquer menção acerca da atividade que 

exerce, tampouco demonstra a insuficiência de recursos que o 

impossibilite de arcar com o pagamento das custas processuais. Nesse 

aspecto, é preciso lembrar que “[...] a declaração pura e simples do 

interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige 

para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é 

prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o Juiz a se curvar aos 

seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que 

o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a 

concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de 

valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” 

(JUNIOR, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Nery. Código de Processo Civil 

comentado e legislação extravagante. São Paulo: RT, 2003). Portanto, 

embora o Código de processo Civil disponha sobre a concessão da justiça 

gratuita àqueles que não possuem recursos suficientes para arcar com as 

custas e despesas processuais (art. 98, caput), a comprovação de 

hipossuficiência não pode ser afastada, sendo a declaração de pobreza 

mera presunção relativa, que necessita de outros elementos capazes de 

comprovar a incapacidade financeira, mormente porque a Constituição 

Federal dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV, 

CF). Ressalto que o fato de exercer atividade autônoma não é empecilho 

para que o autor comprovar a sua renda média mensal ou hipossuficiência 

financeira. Deste modo, diante da previsão do artigo 99, § 2º, do CPC, 

convém facultar ao autor o direito de provar a impossibilidade de arcar 

com as custas e despesas do processo, e, para tanto, deverá em 15 

(quinze) dias apresentar, sob pena de indeferimento do benefício, 

documentos que comprove sua renda mensal e/ou sua hipossuficiência 

ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e despesas 

processuais sob o valor da causa adequado. Deste modo, deverá o autor 

emendar a inicial, sanando as irregularidades acima apontadas, no prazo 

de 15 dias, sob pena de indeferimento. Decorrido o prazo, novamente 

conclusos. Cáceres, 04 de maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002027-11.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN DIAS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR LOPES PIVA OAB - SP176020 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN DIAS PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002027-11.2018.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: IVAN DIAS 

PEREIRA Parte Ré: RÉU: IVAN DIAS PEREIRA A petição é totalmente inepta 

e mereceria de plano rejeição. Porém, oportunizo ao Autor apresentar 

petição em consonância com os ditames do CPC, no prazo de 15 dias, 

pena de extinção. Deverá ainda efetuar o pagamento das custas. 

Caceres, 4 de maio de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002045-32.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COUROQUIMICA COUROS E ACABAMENTOS LTDA (EMBARGANTE)

CARMEN STEFFENS FRANQUIAS LTDA (EMBARGANTE)

CS PIRAPORA ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA (EMBARGANTE)

M B FRANCA PARTICIPACAO E SUPERVISAO EM EMPRESAS LTDA 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO OAB - BA0022903A 

(ADVOGADO)

THALITA VIRGINIA ELIAS OAB - SP232300 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRITO STEFFENS & STEFFENS LTDA - ME (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002045-32.2018.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 98.569,67; Tipo: Cível; Espécie: EMBARGOS À EXECUÇÃO 

(172)/[COMPRA E VENDA]. Partes do processo: Parte Autora: 

EMBARGANTE: M B FRANCA PARTICIPACAO E SUPERVISAO EM 

EMPRESAS LTDA, CS PIRAPORA ADMINISTRACAO E CONSULTORIA 

LTDA, CARMEN STEFFENS FRANQUIAS LTDA, COUROQUIMICA COUROS 

E ACABAMENTOS LTDA Parte Ré: EMBARGADO: BRITO STEFFENS & 

STEFFENS LTDA - ME Nos termos do art. 2º, §4º do Provimento nº 

22/2016-CGJ, intime a parte Autora para providenciar o pagamento do taxa 

distribuição e das custas, no prazo de 15 (quinze) dias. Providencie a 
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vinculação aos autos de execução nº 1001211-29.2018.8.11.0006. 

Providencie ainda a habilitação do Advogado da Embargada nos registros. 

Após, cite a Embargada via DJE, na pessoa de seu Procurador para 

impugnar/oferecer resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Postergo à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo após a 

resposta da Embargada. Caceres, 07 de maio de 2017. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002049-69.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO BATISTA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PIRES DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1002049-69.2018.8.11.0006; Valor 

causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

FERNANDO BATISTA RIBEIRO Parte Ré: RÉU: JOSE PIRES DOS SANTOS 

Vistos etc. Cuida-se de usucapião. Dentre os pedidos inerentes a matéria 

trazida à baila para processamento e julgamento, o autor requer o 

deferimento da justiça gratuita (Lei 1.060/50). É preciso lembrar que “[...] a 

declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave 

burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor 

do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga 

o Juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias 

ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é 

aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, 

livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, 

deferindo ou não o benefício.” (JUNIOR, Nelson Nery Junior e Rosa Maria 

Nery. Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. São 

Paulo: RT, 2003). Nessa toada, este Juízo tem adotado o entendimento 

segundo o qual, não basta a mera asserção de hipossuficiência 

econômica para ter-se imediatamente o deferimento da justiça gratuita. 

Mais do que isso, é necessário que a parte traga aos autos elementos de 

prova idôneos que corroborem a assertiva, sob pena de indeferimento da 

inicial ante a falta de recolhimento de custas. A esse respeito: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. 

COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS DE PROVA QUE NÃO APONTAM PARA A 

NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.1. Para a concessão do benefício da justiça 

gratuita, basta, em princípio, a simples declaração de hipossuficiência 

firmada pelo requerente.2. Não se afasta, porém, a possibilidade de o 

magistrado exigir a comprovação do estado de necessidade do benefício, 

quando as circunstâncias dos autos apontarem que o pretendente possui 

meios de arcar com as custas do processo, pois a presunção de 

veracidade da referida declaração é apenas relativa.3. Decisão agravada 

mantida pelos seus próprios fundamentos.4. AGRAVO REGIMENTAL A 

QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (STJ - AgRg no Ag 1242996/SP, Rel. Min. 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 3ª Turma, j. em 28/06/2011, DJe 

01/08/2011). No presente caso, não colacionou aos autos quaisquer 

documentos que comprovem as suas rendas mensais ou que demonstrem 

ser hipossuficientes. Assim sendo eis o momento em que faculto a parte 

autora demonstrar ser hipossuficiente, na forma da Lei 1.060/50, ou que 

recolha as custas do processo, sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito. Deverá ainda a parte providenciar nova digitalização 

dos contratos, eis que os apresentados foram fotografados com 

distorção, o que impossibilidade/dificulta a compreensão. Deverá ainda a 

parte emendar a inicial para apresentar os contratos com firmas 

reconhecidas e/ou apresentar escritura/novo contrato e/ou termo de 

declaração dos demais herdeiros chancelando ou não os termos do 

alegado na exordial, eis que a cessão/renuncia somente tem valor jurídico 

mediante escritura pública e/ou termos nos autos. Acaso não regularize, 

deverá proceder a inclusão de todos os interessados no pólo passivo da 

ação. Faz-se necessário que a parte Autora explique de quem e qual a 

área efetiva foi adquirida por seu genitor dos herdeiros da falecida 

Filomena. Se a origem decorre do recibo de id. Num. 13067101 - Pág. 6, 

além de não existir firma reconhecida para dar validade ao documento, no 

seu teor consta a existência de que o suposto negociante Carlos 

Borromeu estava de posse de escritura/procuração dos demais herdeiros. 

Em síntese, deve esclarecer se a área adquirida foi da comunhão dos 

herdeiros e/ou de apenas um ou alguns e apresentar tais documentos. 

Fixo prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, retorne concluso para análise. 

Intime-se. Cáceres – MT, 07 de maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002045-32.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COUROQUIMICA COUROS E ACABAMENTOS LTDA (EMBARGANTE)

CARMEN STEFFENS FRANQUIAS LTDA (EMBARGANTE)

CS PIRAPORA ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA (EMBARGANTE)

M B FRANCA PARTICIPACAO E SUPERVISAO EM EMPRESAS LTDA 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO OAB - BA0022903A 

(ADVOGADO)

THALITA VIRGINIA ELIAS OAB - SP232300 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRITO STEFFENS & STEFFENS LTDA - ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIANI DOS SANTOS AIRES OAB - MT0018829A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CITAÇÃO/INTIMAÇÃO - PARTE EMBARGADA MANIFESTAR 

NOS AUTOS Impulsiono os autos para citar/intimar a parte embargada, na 

pessoa de seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, 

apresente manifestação defensiva nos autos . Cáceres/MT, 7 de maio de 

2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001394-68.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YGOR DE SA E SILVA (RÉU)

PAULINO OLIVEIRA DE JESUS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO OAB - MT9869/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE AUDIÊNCIA 

DESIGNADA Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa dos seus Advogados, com a finalidade de que compareçam 

com seus clientes na Audiência de Conciliação agendada para o dia 25 de 

junho de 2018 às 13h00min, que será realizada no Fórum da Comarca de 

Cáceres/MT, na sala n. 2, do Centro Judiciário de Solução de Conflitos - 

Cejusc. Cáceres/MT, 7 de maio de 2018 Felipe N. Mattioni Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007941-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WALLACE DA CRUZ CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEI DA SILVA ALVES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA 

Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu 

Advogado, com a finalidade de que compareça com seu cliente na 

Audiência de Conciliação agendada para o dia 25 de junho de 2018 às 

14h00min, que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 7 de maio 

de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000225-12.2017.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

AUREA BATISTA PINHEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Achiles Tiago Toschi OAB - MT16237/O-O (ADVOGADO)

RAFAEL SILVA DO AMARAL OAB - MT0016388A (ADVOGADO)

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

RUBENS CORBELINO JUNIOR OAB - MT15904/E (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE AUDIÊNCIA 

DESIGNADA Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa dos seus Advogados, com a finalidade de que compareçam 

com seus clientes na Audiência de Conciliação agendada para o dia 6 de 

agosto de 2018 às 14h00min, que será realizada no Fórum da Comarca de 

Cáceres/MT, na sala n. 2, do Centro Judiciário de Solução de Conflitos - 

Cejusc. Cáceres/MT, 7 de maio de 2018 Felipe N. Mattioni Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004673-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ZOU BISOU SEMI JOIAS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAIARA DE SOUZA RONDON BARBOSA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CESAR MARTINS CUNHA OAB - MT0012079A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE AUDIÊNCIA 

DESIGNADA Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa dos seus Advogados, com a finalidade de que compareçam 

com seus clientes na Audiência de Conciliação agendada para o dia 6 de 

agosto de 2018 às 16h30min, que será realizada no Fórum da Comarca de 

Cáceres/MT, na sala n. 2, do Centro Judiciário de Solução de Conflitos - 

Cejusc. Cáceres/MT, 7 de maio de 2018 Felipe N. Mattioni Analista 

Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 3781 Nr: 119-73.1994.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MAURO MARTINEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENING - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR MARTINEZ - 

OAB:13.681 MT, CLEITON TUBINO SILVA - OAB:5239-MT

 Na certidão de fls. 234 faz menção da existência de novo inventariante.

Realizei buscas no apolo e constato a existência de decisão nos autos 

com código 208792 - 1ª Vara : com a seguinte parte dispositiva:

"Diante do exposto, com fundamento no artigo 622, incisos III e V, do 

Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e removo o Sr. 

João Antônio Martinez do cargo de inventariante. Nos termos dos artigos 

617 e 6624, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, nomeio 

para o cargo de inventariante a Sra. SIDERLEI MARTINEZ".

Consta no andamento processual a qualificação do novo inventariante:

 SIDERLEI MARTINEZ, CPF: 30387345191, RG: 11.632.841 SSP SP 

FILIAÇÃO: , BRASILEIRO(A), VIUVO(A), DO LAR, ENDEREÇO: RUA DOS 

CARRELOS - S/Nº, BAIRRO: CAVALHADA I, CIDADE: CÁCERES-MT

Assim, providencie a retificação nos registros destes autos para constar 

o novo inventariante como representante do espólio.

Realizei ainda buscas e localizei inventário que tramita na 1ª Vara sob nº 

1638-19.2013.811.0006.

No que concerne ao imóvel indicado, realizada buscas no sistema da 

Anoreg não consta nenhuma averbação de transferência do domínio. 

Anoto ainda a existência de lide de reintegração de posse sobre um imóvel 

denominado Fazenda Santo Antônio da qual o Executado teve êxito em ter 

a posse.

Frente a tais notícias e sendo pertinente o pedido de fls. 236, determino:

1 - requisição de informação junto à Receita Federal dos dados DOI, ITR e 

imposto de renda;

2 - oficiado para a 1ª Vara solicitando envio de cópia das primeiras 

declarações;

3 - intimação do Inventariante para que informe se o imóvel indicado - 

Fazenda Santa Helena pertence ao espólio. Acaso pertença, deverá 

indicar a exata localização, inclusive da Fazenda Santa Antônio. Conste 

prazo de 05 dias.

Manifeste o Exequente sobre o resultado da busca, diligencie junto ao 

Cartório de Registro de Imóveis para pesquisa de imóveis e esclareça 

quanto o interesse na penhora do crédito no rosto dos autos de inventário, 

no prazo de 30 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 195714 Nr: 866-51.2016.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA SANTANA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056 MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que o recurso de apelação foi interposto no prazo legal. 

Razão pela qual, INTIMO a parte requerida, na pessoa de seu advogado, 

para querendo, apresentar contrarrazões.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 172404 Nr: 8073-72.2014.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL DUTRA ATALA, MANOEL PEDRO 

MENDONÇA DA COSTA, AUGUSTO DE OLIVEIRA MATEUS, ELIANE 

DUTRA ATALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER LEITE DA COSTA 

PINTO - OAB:12.829/MT

 Homologo o pedido de desistência dos embargos de declaração.

Certifique a escrivania se a parte Requerida apresentou os memoriais.

Após, retorne concluso para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 153483 Nr: 786-92.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO OPOLSKI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO REZENDE 

FORTES JUNIOR - OAB:14848/MT, MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803 MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No prazo de 15 dias esclareça o Exequente quanto o interesse na 

averbação desta ação nos registros de proteção ao crédito, nos termos 

do art. 782, § 3º do CPC. Manifestando favorável, desde já defiro o pedido 
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e expeça-se o necessário para cumprimento pelo sistema Serajud

Desde já defiro a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, com fulcro 

no artigo 921, III do Código de Processo Civil.

Após decurso de prazo, intime-se a parte Requerente para manifestar no 

feito a fim de dar prosseguimento no mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 223027 Nr: 9228-08.2017.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO SEGURA VIOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985

 Vistos, etc.

 Verifico que em pedido retro a parte requer a remessa dos autos ao 

Juizado Especial cível.

 Deste modo, defiro a emenda inicial, no tocante a retificação do Juízo em 

razão da natureza especial do feito, prevista pela lei 9.099 /95, entendo 

que a competência para processamento da mesma seja do Juizado 

Especial Cível desta Comarca.

 Assim sendo, proceda com a redistribuição do processo, encaminhando - 

ao Juizado Especial Cível desta Comarca.

Dê-se as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 136536 Nr: 5742-25.2011.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO ARMINIO PIRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A-REDE CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHEL MARAN FILGUEIRA - 

OAB:10585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA PINTO DE ARRUDA - 

OAB:5635, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A MT

 Ante o exposto, o pedido de fls. 527/528 deverá ser distribuído como 

processo autônomo de execução de sentença.Diante da implantação do 

processo eletrônico – PJE e não tendo adequação o presente caso a 

excepcionalidade prevista no artigo 2º da Portaria nº 77/2016-PRES, 

deverá a parte Credora promover a distribuição eletrônica da mesma 

petição via PJE, com direcionamento para este juízo da 3ª Vara.A 

distribuição deverá ser instruída com cópia dos títulos judiciais, 

documentos que possibilite a identificação dos Executados e desta 

deliberação. Anoto ainda, nos termos do item 6.7.1, da seção 7 e capítulo 

6 da CNGC/MT, que as providências acima determinadas estão isentas de 

recolhimento de custas.Intime-se.Por fim, arquive este feito, com as 

necessárias baixas e anotações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 156591 Nr: 4244-20.2013.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIVAN CARDOSO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:OAB/MT-15.020-B, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, o pedido de fls. 70 deverá ser distribuído como processo 

autônomo de execução de sentença.Diante da implantação do processo 

eletrônico – PJE e não tendo adequação o presente caso a 

excepcionalidade prevista no artigo 2º da Portaria nº 77/2016-PRES, 

deverá a parte Credora promover a distribuição eletrônica da mesma 

petição via PJE, com direcionamento para este juízo da 3ª Vara.A 

distribuição deverá ser instruída com cópia dos títulos judiciais, 

documentos que possibilite a identificação dos Executados e desta 

deliberação. Anoto ainda, nos termos do item 6.7.1, da seção 7 e capítulo 

6 da CNGC/MT, que as providências acima determinadas estão isentas de 

recolhimento de custas.Intime-se.Por fim, arquive este feito (processo de 

conhecimento), com as necessárias baixas e anotações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 190923 Nr: 8863-22.2015.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO VEICULO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA SOLEDADE LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro o requerimento de fls. 81/82, retifique o polo passivo da demanda 

para constar como Espólio de Maria da Soledade Leite.

Expeça-se mandado para citação do espólio, na pessoa dos herdeiros, 

nos endereços mencionado em fls. 81/v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 88847 Nr: 4287-93.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁVIO ROBERTO FURLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALEXANDRINO DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido de fl. 157. Expeça-se Mandado de penhora e avaliação de 

bens que guarnecem a residência da parte Requerida

Expeça-se o necessário para cumprir em endereço informado as fls. 156.

Atento ao lapso de tramitação sem qualquer efetividade, de ofício, 

determino a requisição das duas últimas declarações do imposto de renda, 

ITR e DOI. Manifeste a parte Autora sobre o resultado da pesquisa.

Esclareça o Exequente quanto o interesse na averbação desta ação nos 

registros de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 3º do CPC, no 

prazo de 15 dias. Manifestando favorável, desde já defiro o pedido e 

expeça-se o necessário para cumprimento pelo sistema Serajud.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 42237 Nr: 839-54.2005.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCO VALÉRIO CEBALHO DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOÍSIO COELHO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de ação de execução.

Através da decisão de fls. 264 estes juízo deferiu a quebra do sigilo para 

fins de localização de bens. Segundo consta no documento de fls. 

265/283 o Executado é titular de imóveis e semoventes.

 Instado a manifestar, a parte Exequente postulou às fls. 284/285 pela 

ineficácia de uma das alienações feitas pelo Executado.

A partir do pleito de fls. 284/285, de forma superveniente, devo declarar 

suspeito de atuar no feito, considerando que um fração do bem foi 

adquirido por este magistrado em 2013, da pessoa de Wagner Leite da 

Costa Pinto, destacando que na época inexistia qualquer impedimento ou 

restrição na matrícula.

Assim, determino a conclusão destes autos ao substituto legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 150234 Nr: 8967-19.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO HENRIQUE TAUGINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Reoportunizo a parte Exequente providenciar o andamento ao feito, no 

prazo de 15 dias, pena de extinção.

No mesmo prazo, esclareça o Exequente quanto o interesse na averbação 

desta ação nos registros de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 

3º do CPC. Manifestando favorável, desde já defiro o pedido e expeça-se 

o necessário para cumprimento pelo sistema Serajud

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 192040 Nr: 9550-96.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMENTE SURUBI, NILZA COSTA LEITE SURUBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DARCY DE SOUZA PESTRE, 

ROSA MARIA PESTRE COUTINHO, DECIO COUTINHO, LUCIENE PESTRE 

LISO, ANSELMO LUIS LISO, LUCIA VALDEREZ CUYABANO PESTRE, 

MANOEL ALVACI DE SANTANA, ANADIR DA COSTA LEITE, MARIA 

CLAUDIA OLIVEIRA SILVA, CLAUDIA CUYABANO PESTRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante a desídia do procurador da parte Autora, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 195668 Nr: 843-08.2016.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO RAMSAY TORRES, SUELI FERREIRA 

TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO SALES, LAURA VIANA DA 

CUNHA VIANA SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Mauricio Jorge da 

Cunha - OAB:2.493 MT

 No entanto, considerando que o prazo concedido foi suficiente para que 

as partes firmassem composição, e que o credor pugnou pela 

continuidade da ação, tenho que a suspensão da presente não deve 

perdurar. Assim, passo a decidir sobre os Embargos Declaratórios 

opostos por JOSÉ AUGUSTO SALES e LAURA JORGE DA CUNHA, nos 

quais requerem seja sanada eventual omissão relativa ao acordo 

pactuado entre as partes e homologado por este Juízo (fl. 125). Pois bem. 

Sabendo que os Embargos de Declaração são cabíveis quando na 

sentença ou decisão houver obscuridade, contradição ou omissão (Art. 

1.022, CPC), tenho que no presente caso devem ser rejeitados. Isso 

porque, não verifico a existência de omissão, obscuridade, contradição ou 

erro material na sentença objurgada, eis que o acordo foi entabulado pelas 

partes que pactuaram livremente seus termos. Deste modo, não 

constatando a existência de vício impeditivo, diante da vontade das partes, 

a este Juízo cabia somente a homologação do acordo pactuado, nos 

exatos termos apresentados pelos litigantes. Assim, por não reconhecer a 

existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na 

sentença homologatória, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

opostos nos autos. De outro lado, considerando a manifestação do credor 

quanto ao ingresso de Roosevelt Ramsay Torres como avalista da dívida, 

conforme restou consignado em audiência de conciliação (fl. 149) com 

participação de ambas as partes e avalista, tenho que não há qualquer 

óbice a este Juízo em acatar o pedido, de modo que passa a ser avalista 

da dívida em questão. Sendo assim, homologo o acordado às fls. 149, 

passando o Sr Roosevelt Ramsay Torres a figurar na condição de avalista 

da dívida objeto do acordo homologado às fls. 128. Extraia cópia das 

seguintes fls: 125, 129, 149/150 e desta decisão e providencie a juntada 

nos autos de execução nº 174914. Intimem-se. Após o decurso do prazo 

recursal, arquive-se estes autos de embargos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 103106 Nr: 8204-86.2010.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SILVA, ELISANGELA ANGÉLICA DA SILVA 

FRANÇA, EVANILDA COSTA DO NASCIMENTO, JOCILENE ARDAIA DO 

COUTO, LUIZA DA SILVA ORTIZ, MARIA LUCIA DE CAMPOS, VERONICA 

LOPES VIANA, PAULA JARA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA 

GRANDE CÁCERES-SICREDI GRANDE CÁCERES, FOREVER LIVING 

PRODUCTS BRASIL LTDA, COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DA 

GRANDE CÁCERES-SICREDI GRANDE CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR BACOVIS - 

OAB:11301-B, SILVIO ARAUJO PEREIRA - OAB:16162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA KLEIM DIAS - 

OAB:14062, CLAUDIO PALMA DIAS - OAB:3523-A/MT, JOSE AUGUSTO 

LEAL - OAB:73710, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482 

MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT, MILTON MARTINS 

MELLO - OAB:3811 MT

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados para tomarem 

conhecimento do despacho que segue transcrito..." Na petição de fls. 

500/501 foi noticiado que o empréstimo contraído por algum dos autores 

foi integralmente quitado, porém, não declina quem efetivamente assim 

procedeu.

Assim, intimem os Autores para aditarem o pedido de fls. 500/501 para 

apontar a parte que efetivamente liquidou o empréstimo. Nesse caso, 

sendo demonstrada a quitação, o valor depositado - cota daquele que 

liquidou deverá ser restituída ao próprio e não para a Sicredi.

Apresente a Requerida Sicredi extrato demonstrando o atual saldo 

devedor de cada Autor, inclusive manifeste sobre o pedido de 

cumprimento de sentença para execução dos honorários de fls. 485/486.

Fixo prazo de 15 dias.

Vindo às manifestações, retorne concluso...."

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005020-61.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELINA DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 1005020-61.2017.8.11.0006 

AUTOR: MIGUELINA DA SILVA OLIVEIRA RÉU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por MIGUELINA 

DA SILVA OLIVEIRA em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A. Eis a síntese fática da inicial: “No dia 04 de abril de 2014, a Autora 

assinou instrumento de contrato de n°787329371, contraindo empréstimo 

com BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A através de sua promotora 

Finan Cred Assessoria de Credito Ltda, onde foi acordado entre as partes 

o crédito em conta no valor principal a ser liberado de R$7.000,00(sete mil) 
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reais, sendo pagas em parcelas fixas no valor de R$209,51 (duzentos e 

nove reais e cinquenta e um centavos), cada, que começariam a ser 

debitadas a partir de 07.06.2014, do Auxilio Doença (beneficio 

previdenciário) da Autora, de forma automática em conta, cuja a última 

parcela se daria em 07.05.2019. Porém, diferentemente do entabulado 

entre as partes, os descontos começaram a ser debitados na conta a 

partir de mês de maio de 2014 conforme se observa no extrato bancário 

anexo, sendo que no mês de novembro de 2015, tais descontos 

cessaram, em virtude do Auxilio Doença (beneficio previdenciário) da 

Autora ter sido suspenso. A Requerente então, tentou buscar outra 

alternativa para continuar adimplindo a divida contraída, sendo que em ato 

continuo, entrou em contato com a gerente Vanessa, representante da 

Finan Cred. Assessoria de Crédito Ltda, que disponibilizou em um primeiro 

momento dois boletos referente à duas parcelas, que foram devidamente 

quitadas antes mesmo da data de seu vencimento, conforme se observa 

nos documentos anexos. Ocorre Excelência que, a Requerente, ao ir 

buscar os próximos boletos, junto à empresa Finan Cred. Assessoria de 

Crédito Ltda, foi informada pela representante Vanessa, que não seria 

mais possível, fornecer à Requerente os boletos para quitação do 

empréstimo, haja vista que no sistema, não constava o pagamento de 

nenhuma das parcelas do referido empréstimo. A Requerente então, 

informou à Sra. Vanessa, que deveria estar havendo algum equivoco, 

posto que até aquele momento, já haviam sido pagas 21 (vinte e uma) 

parcelas, conforme comprovam os documentos anexos. A representante 

da empresa Finan Cred. Assessoria de Crédito Ltda (Vanessa), então lhe 

informou que não poderia fazer mais nada, haja vista que a instituição 

financeira, que disponibilizou o crédito, BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS, havia confirmado que existiam débitos anteriores em 

aberto, de parcelas do mesmo empréstimo, e por essa razão, não 

poderiam mais emitir boletos para quitação das parcelas vincendas. Diante 

de tal situação, a Requerente encontra-se prejudicada, abalada em seu 

intimo, posto que está sendo obrigada a passar por inadimplente, mau 

pagadora, sem ter concorrido para tal situação. Ressalta-se que a 

Requerente durante todo esse tempo vem tentando efetuar o pagamento 

das parcelas, para adimplir sua dívida, quitando o empréstimo feito junto à 

BRADESCO , no entanto, sem obter êxito, pois o Banco se nega a receber 

os valores, alegando débitos anteriores que já foram devidamente 

quitados, conforme comprova os extratos anexos. Sendo assim e diante 

dos fatos narrados, não resta à Requerente outra alternativa senão a de 

socorrer-se ao Poder Judiciário para dirimir a lide, pois a mesma já não 

suporta mais tamanha irresponsabilidade e desrespeito, causado única e 

exclusivamente por parte do Requerida BANCO BRADESCO, que está de 

forma ilegal e abusiva impossibilitando o pagamento do empréstimo 

realizado por uma consumidora de boa-fé, sem qualquer justificativa 

plausível, e ainda atribuindo à mesma divida referente à valores que já 

foram devidamente pagos.” Após tecer suas razões de fato e de direito, 

ainda requereu: - O deferimento de tutela provisória de urgência a fim de 

determinar à requerida o fornecimento de boletos referentes as 39 (trinta e 

nove) parcelas subsequentes, pendentes de pagamento no valor mensal 

fixo de R$209,51; bem como que seja determinada a suspensão da 

cobrança das parcelas pretéritas sobre as quais argumenta a autora já ter 

efetuado o pagamento. - No mérito, requereu a declaração de inexistência 

de débito alusivo as 21 primeiras parcelas do contrato, as quais a autora 

declara terem sido pagas, bem como seja mantida a determinação de 

fornecimento dos boletos referentes as 39 parcelas subsequentes do 

contrato. Não obstante, requereu a condenação da requerida ao 

pagamento de danos morais no importe de R$20.000,00. Com a inicial, 

vieram documentos. Em deliberação inicial, foi designada audiência de 

tentativa de conciliação, bem como postergada a análise da tutela para o 

momento posterior à audiência (id. 9572812). Tentada a conciliação, as 

partes não chegaram a acordo (id. 10464165). A requerida ainda 

apresentou contestação no id. 10795413 em cuja oportunidade arguiu a 

preliminar de ausência de condição para a ação, por falta de interesse de 

agir, porquanto, não teria a parte autora procurado resolver o problema 

administrativamente de modo que a ação estaria despida de pretensão 

resistida. Sob o mesmo argumento – ausência de pretensão resistida – 

argumentou ser improcedente o pedido indenizatório. Também no mérito, 

ponderou quanto a ausência de cobrança indevida, sendo este, na visão 

do réu, ponto incontroverso nos autos. Ainda explicitou que o contrato de 

n. 787329371 firmado com a autora através da correspondente Martinelli e 

Cia Ltda-ME, o qual teria consistido nos seguintes termos: ? Contrato 

787329371, feito pelo correspondente W R DA S MARTINELLI E CIA LTDA 

ME em 07/04/2014. Data de proposta Operação Finalizada: 07/04/2014 

Quantidade de parcelas: 60x Valor das parcelas: R$ 209,51 Valor do 

contrato: R$ 7.000,00 Taxa mensal: 1,99 % Taxa anual (CET): 26,68 % 

Data último vencimento: 07/05/2019 Situação do contrato: Aberto em 

prejuízo Foram realizados 19 descontos. Meses descontados: Ocorreram 

baixas de natureza - 5136-5/Bol.Net da parcela 1 até a 22 parcela 

(11/01/2016 á 30/03/2016); - Consignação INSS da parcela 2 até a 19 

parcela (08/07/2014 á 04/12/2015); O contrato foi pago por CREDITO EM 

CONTA BRADESCO ao Banco (237), Agência 3293-0, Conta 06600522 em 

07/04/2014 e não consta devolução. O Banco ainda refutou a informação 

supostamente repassada por uma funcionária desconhecida de empresa 

diversa a qual teria informado que todas as parcelas do contrato 

constavam como atrasadas. Com efeito, a instituição financeira 

reconheceu que a autora efetuou o pagamento de 19 parcelas. No mais, 

teceu considerações no sentido de que os documentos apresentados 

junto à inicial estariam ilegíveis de modo a não serem suficientes para 

provar o pagamento das obrigações; considero inexistir ato ilícito praticado 

pela instituição financeira; aduziu a impossibilidade de inversão do ônus da 

prova; teceu considerações acerca da proporcionalidade e razoabilidade 

na fixação de indenização por danos morais. Ao final de sua peça, 

requereu a improcedência da ação. Com a contestação, vieram 

documentos. A impugnação foi apresentada pela autora no id. 11810164. 

É o relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por MIGUELINA 

DA SILVA OLIVEIRA em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A. Eis o momento para o saneamento[1]. Aliás, Daniel Amorim 

Assumpção Neves assinala que “O saneamento – e agora também 

organização – do processo é realizado por meio de um ato processual 

complexo, como atestam os incisos do art. 357 do Novo CPC, cabendo aos 

Juiz, nesse momento procedimental: resolver, se houver, as questões 

processuais pendentes; delimitar as questões de fato sobre as quais 

recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; 

definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373 do Novo CPC; 

delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; e, se 

necessário, designar audiência de instrução.” (Novo Código de Processo 

Civil comentado, artigo por artigo. Editora JusPodivm: 2016. Página 623). 

Seguindo a legislação instrumental, passo a analisar as preliminares. 

Preliminares no tocante as condições da ação: A requerida pretende seja 

o processo extinto sem resolução de mérito sob o argumento de que 

inexiste condição necessária ao ajuizamento da ação. Segundo a 

requerida, não há que se falar em interesse de agir pois a autora não 

buscou resolver o problema administrativamente – previamente ao 

ajuizamento da ação de modo que não existiria pretensão resistida a 

justificar a ação. Pois bem. De fato, este Juízo tem adotado o entendimento 

segundo o qual, para que haja interesse de agir nas demandas 

consumeristas, deverá a parte autora demonstrar que buscou a solução 

extrajudicial do problema, antes de ajuizar a ação. Ocorre que neste caso, 

não obstante as informações da autora contidas na própria causa de pedir 

que sinalizam a tentativa extrajudicial de solucionar o problema, já houve 

neste processo o esgotamento da fase postulatória. Com efeito, em sede 

de contestação, a requerida não suscitou apenas a preliminar de ausência 

de interesse de agir, mas também refutou toda a matéria de mérito 

ventilada na inicial, pelo que pode-se falar na superveniência de pretensão 

resistida a justificar o prosseguimento da ação rumo ao exame de mérito. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO 

DPVAT – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO 

PELA SEGURADORA – RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL - 

INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO - RECURSO PROVIDO. Tendo a 

seguradora resistido à pretensão deduzida nos autos, especialmente 

quando o pedido inicial foi amplamente contestado, mostra-se presente o 

interesse processual da parte autora, de modo que não há falar em falta 

de interesse por ausência de prévio requerimento administrativo.” (TJMS – 

Apelação n. 0800386-95.2013.8.12.0045. Relatoria do Des. Eduardo 

Machado Rocha. Julgado em 18.08.2015). Com efeito, havendo 

contestação no processo contestação onde a requerida se opõe à 

pretensão de mérito, a falta de interesse de agir deve ser superada, 

prosseguindo o processo ao exame do mérito. Ante o exposto, refuto a 

preliminar. DA DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA A fim de delimitar as 

questões de direito relevantes para a decisão do mérito, saliento a exata 

quantidade de parcelas pagas no contrato e no tocante a disponibilização 
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dos boletos pela ré à autora para que esta prossiga no cumprimento de 

sua obrigação contratual. DA DINÂMICA DAS PROVAS Atento a 

conjuntura geral insculpida no art. 373, I e II do Código de Processo Civil, 

bem como a possibilidade da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 

373, §1° CPC), além da necessidade de facilitação dos meios de defesa do 

consumidor (art. 6°, VIII do CDC) hei por bem DECLARAR A INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA Há 

nos autos a pendência do exame quanto ao pedido de tutela provisória de 

urgência. Neste ponto, pretende a autora que seja determinado à ré a 

obrigação de fazer no sentido de que a mesma forneça à requerente os 

boletos bancários para pagamento das parcelas remanescentes (que não 

puderam ter sido pagas por desconto em benefício assistencial). Da leitura 

da contestação, concluo que a ré não se opôs em nenhum momento a 

ofertar os boletos bancários para pagamento do contrato pela autora, 

tendo apenas informado que em momento algum foi procurado pela autora 

a fim de que a suspensão do benefício fosse comunicada e então 

implementado modo diferido de pagamento do empréstimo. Pois bem. O 

Novo Código de Processo Civil estabeleceu um novo modelo de 

antecipação de efeitos. Em linhas gerais, imperiosa a leitura do art. 294 e 

ss. daquele códex.: Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, 

cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou 

incidental. Art. 295. A tutela provisória requerida em caráter incidental 

independe do pagamento de custas. Art. 296. A tutela provisória conserva 

sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser 

revogada ou modificada. Parágrafo único. Salvo decisão judicial em 

contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de 

suspensão do processo. Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas 

que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. Parágrafo 

único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes 

ao cumprimento provisório da sentença, no que couber. Art. 298. Na 

decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o 

juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso. Art. 299. A 

tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, 

ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. 

Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de 

tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão 

jurisdicional competente para apreciar o mérito. Vê-se, portanto, que o 

legislador insculpiu como instrumento de antecipação de efeitos a 

chamada “Tutela Provisória”, esta dividida em Tutelas de Urgência (também 

dividida em caráter cautelar ou antecipada) e de evidência. No que toca a 

chamada “Tutela Provisória de Urgência”, deve-se asseverar que esta 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direiro e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. (art. 

300/CPC). Já em relação a Tutela de Evidência, esta será concedida 

independente a demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado 

útil do processo, quando: “I - ficar caracterizado o abuso do direito de 

defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de 

fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - 

se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental 

adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem 

de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição 

inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos 

constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de 

gerar dúvida razoável.” A lei ainda estabelece que apenas nas hipóteses 

“II” e “III” o Juízo poderá deferir liminarmente, sendo que nos demais casos 

é necessário o contraditório (art. 311, parágrafo único do CPC). Também 

estabelece a lei que para o deferimento da tutela provisória de urgência 

que, conforme o caso, poderá o Juízo exigir caução real ou fidejussória 

idônea para a efetivação da medida à ser deferida. Ficando vedada a 

concessão da tutela de urgência que aparentar risco de irreversibilidade. 

À respeito da tutela provisória, Daniel Amorim Assumpção Neves salienta 

que: “Não existe discricionariedade para o juiz conceder ou não a tutela 

provisória, ou seja, o Juiz não pode simplesmente escolher entre conceder 

ou não a tutela provisória imaginando que ambas as soluções serão 

consoantes com o direito. Estando preenchidos no caso concreto os 

requisitos legais, o juiz é obrigado a conceder a tutela provisória, também 

sendo obrigado a indeferi-la se acreditar que os requisitos não estão 

preenchidos. Será teratológica uma decisão na qual o juiz afirme a 

presença dos requisitos, mas, por acreditar que a melhor solução é a não 

concessão da tutela provisória, deixa de concedê-la, ou que, mesmo 

ausentes os requisitos, resolve por concedê-la por entender essa solução 

a mais oportuna ou conveniente. O Juiz tem certa liberdade na apreciação 

do preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória em 

razão da utilização pelo legislador de normas abertas, com conteúdo 

indeterminado ou vago. Essa realidade é mais presente na tutela provisória 

de urgência, como se pode notar dos requisitos “elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito” e “perigo de dano ou risco” Mas 

também na tutela de evidência tem-se tal realidade, com requisitos como 

“abuso do direito de defesa “e “manifesto propósito protelatório”. Mas 

essa liberdade valorativa no preenchimento dos requisitos não se 

confunde com a liberdade em conceder ou não a tutela antecipada. A 

decisão está condicionada à atividade prévia do Juiz, na qual a sua 

interpretação é indispensável, mas está vinculada ao resultado dessa 

atividade.” (in Manual de Direito Processual Civil – Volume único. Editora 

JusPodivm:2016. Página 422). Apesar das palavras do doutrinador 

denotarem no início à pouca margem interpretativa do Juiz, dando azo à 

suposta objetividade na aplicação da norma processual, tal não deve ser a 

conclusão, porquanto o direito é ciência eminentemente subjetiva. 

Contudo, prosseguindo com a leitura completa do trecho acima, 

constata-se que o que o doutrinador buscou afirmar, segundo a minha 

interpretação, que diante da valoração quanto a presença dos requisitos 

inerentes à concessão da tutela, os quais devem ser valorados pelo 

Magistrado, não caberá a este indeferir a tutela, quando constatar 

presentes os requisitos. De fato, seria uma incoerência reconhecer a 

presença dos requisitos e indeferir o pleito! Com efeito, atento as 

informações contidas no processo até então, passo a análise do pedido 

de tutela provisória de urgência: A relação jurídica contratual havida entre 

as partes é incontroversa! As partes não discordam da existência do 

contrato e que no momento o mesmo encontra-se com atrasos por conta 

do inadimplemento da autora. Ocorre que a autora informa a suspensão de 

seu benefício assistencial (sobre o qual incidiam os descontos para 

pagamento do empréstimo) e paralelo a isto, reclama que a ré tem lhe 

negado o oferecimento de boletos bancários para prosseguir com o 

pagamento da dívida. Já o réu, informa o inadimplemento da autora e 

discorda da informação de que a mesma teria procurado algum de seus 

prepostos para solicitar a emissão de boletos, e nesta ocasião, ter-lhe 

sido negado tais boletos. Há ainda controvérsias quanto ao número de 

parcelas pagas. Enquanto o réu reconhece o pagamento de 19 parcelas, a 

autora informa ter pago 21 parcelas. Pois bem. Em que pese o réu 

reconhecer o pagamento de 19 (dezenove) parcelas, sendo referido 

número alusivo a descontos no benefício assistencial da autora, uma 

informação contida na contestação chama a atenção. Segue o trecho: “- 

5136-5/Bol.Net da parcela 1 até a 22 parcela (11/01/2016 á 30/03/2016); - 

Consignação INSS da parcela 2 até a 19 parcela (08/07/2014 á 

04/12/2015);” No citado trecho o réu sintetiza os pagamentos realizados e 

apesar de mencionar em sua dissertação a ocorrência de 19 descontos, o 

trecho em negrito em sublinhado aparenta informar o pagamento de 

parcelas por meio de Boletos Bancários. Mais do que isso, informa que 

tais ocorrências seriam referentes ao período de 11.01.2016 a 

30.03.2016. Paralelo a isto, observe que em meio aos documentos 

encartados à inicial a autora visando comprovar o pagamento de parcelas 

por meio de boleto bancário, juntou documentos no id. 9570830 – pág1/6 

demonstrando que de fato emitiu boletos – e os pagou – nos meses de 

Janeiro e Fevereiro/2016. Sendo assim, considero provisoriamente, que a 

autora efetuou o pagamento de 21 parcelas do contrato, sendo 19 por 

meio de desconto em folha (reconhecido pelo réu) e outras duas por meio 

de boletos bancários. Dado o cenário acima, reputo presente a 

verossimilhança das alegações de moro a consubstanciar a probabilidade 

do direito invocado na inicial, e considerando ainda ser a autora parte 

hipossuficiente na relação contratual (consumidora), reputo existente o 

perigo na demora em se aguardar o exame de mérito de modo que o 

deferimento da tutela provisória se impõe nos seguintes termos: - deverá a 

requerida providenciar o fornecimento de boletos bancários alusivos as 

parcelas do contrato, sendo que as parcelas vencidas e não pagas 

deverão ser materializadas em um único boleto; as vincendas deverão ser 

emitidas em boletos individuais na quantidade correspondente ao número 

de parcelas faltantes, observado os parâmetros do contrato. As parcelas 

a serem materializadas em boleto são as correspondentes a 22ª à 60ª 

parcelas. Saliento que não há que se falar em risco de irreversibilidade, 

porquanto, o presente comando, em que pese modificar o modo de 

adimplemento do contrato, não está a desfigurar o modelo contratual 

estabelecido entre as partes, de modo que não haverá prejuízos ao réu. É 
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como decido! Ante o exposto, nos termos do art. 300, §1° do Código de 

Processo Civil, DEFIRO a tutela provisória de urgência almejada na inicial, 

nos seguintes termos: - deverá a requerida providenciar o fornecimento 

de boletos bancários alusivos as parcelas do contrato, sendo que as 

parcelas vencidas e não pagas deverão ser materializadas em um único 

boleto; as vincendas deverão ser emitidas em boletos individuais na 

quantidade correspondente ao número de parcelas faltantes, observado 

os parâmetros do contrato. As parcelas a serem materializadas em boleto 

são as correspondentes a 22ª à 60ª parcelas. - concomitante, fica a ré 

impedida de promover qualquer ato de cobrança ou registro referente as 

parcelas controvertidas, quais sejam, as parcelas de n° 20 e 21. Fica 

anotado o prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que a requerida implemente 

os meios necessários ao cumprimento desta decisão. O descumprimento 

da medida que neste momento se determina, implicará na incidência de 

multa no importe de R$5.000,00. No mais, intimem-se as partes para que 

no prazo de 15 dias, caso queiram, indiquem e justifiquem as provas que 

pretendem produzir na instrução. No mesmo prazo, deverá a parte autora 

providenciar nova juntada dos documentos contidos no id. 9570830 – 

pág1/6 a fim de que os mesmos documentos se apresentem no processo 

de maneira plenamente legível. Havendo a juntada de documentos, fica 

assegurada a manifestação da parte ré também no prazo de 15 dias, a fim 

de que tomando conhecimento de seu conteúdo, manifeste e requeira o 

que entender pertinente. Decorrido o prazo, retorne concluso. Expeça-se 

o necessário. Cáceres/MT, 07 de maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito [1] Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das 

hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de 

organização do processo: I - resolver as questões processuais 

pendentes, se houver; II - delimitar as questões de fato sobre as quais 

recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; 

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373; IV - 

delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; V - 

designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005178-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAM PENHA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (RÉU)

ADEMAR ROCHA DE OLIVEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA REGINA MARTINS ALVES DE MENEZES OAB - RJ79098 

(ADVOGADO)

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1005178-19.2017.8.11.0006; Valor causa: 

R$ 51.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ERRO 

MÉDICO, ERRO MÉDICO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

LILIAM PENHA SILVA Parte Ré: RÉU: ASSOCIACAO CONGREGACAO 

DESANTA CATARINA, ADEMAR ROCHA DE OLIVEIRA Vistos etc. 

Cuida-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por LILIAM PENHA SILVA e SAMARAH 

CHRISTYNE PENHA MENDES em face de HOSPITAL SÃO LUIZ. Em síntese, 

informa a inicial que a autora decidiu fazer o procedimento de laqueadura 

bariátrica, tomando a decisão conjuntamente com seu médico, o co-réu, 

que realizaria o procedimento com o parto. Salientou que no dia 

14/03/2012 na Associação Congregação Santa Catarina/Hospital São Luiz, 

a autora deu a luz as 08h32min uma menina a qual deu o nome de Sofhia 

Penha Mendes da Rosa, tendo alta hospitalar no dia 16/03/2012. Informa 

que confiou no médico quanto os serviços pactuados de modo que 

acreditou que ao final do parto de Sofhia, o procedimento de laqueadura 

havia sido realizado. Aliás descreve que recebeu do Sistema Único de 

Saúde uma carta confirmando os serviços prestados, quais sejam, o parto 

cesariano e uma laqueadura Tubaria. Ocorre que em Janeiro/2014 teria 

sido surpreendida com o diagnóstico de sua quarta gestação. Salientou 

ainda que ao procurar o médico que lhe atendeu para questionar a 

realização da laqueadura, este teria sido ríspido com a mesma. Em suma, 

após tecer suas razões de fato e de direito, requereu o quanto segue: “I - 

Que se julgue procedente a presente demanda, condenando-se os 

REQUERIDOS: Hospital São Luís e Ademar Rocha de Oliveira ao 

pagamento das indenizações a serem estipuladas por Vossa Excelência; II 

– Que sejam o REQUERIDOS condenados ao ressarcimento das despesas 

que teve a REQUERENTE com o 4º parto da menor SAMARAH CHRISTYNE 

PENHA MENDES DA ROSA, conforme acima relatado que na presente data 

perfaz o total de R$ 8.230,65 (oito mil duzentos e trinta mil reais e 

sessenta e cinco centavos), devendo este valor ser devidamente 

corrigido até a data do efetivo pagamento; III – Requer a condenação dos 

Requeridos em Danos Morais, com valor a ser arbitrado por Vossa 

Excelência. IV – Requer a condenação em Danos Materiais em valores 

condizentes ao presente caso, sendo desde já calculados com base em 

estudos e entendimento deste juízo, devendo custear todas as despesas 

da menor até que ela finalize o curso superior.” Com a inicial, vieram 

documentos. A inicial foi recebida (id. 9720201). Os réus foram citados (id. 

9854322). Tentada a conciliação, a mesma não foi obtida (id. 10354318). A 

Associação Congregação Santa Catarina – Hospital São Luiz, apresentou 

contestação no id. 10359317. Na oportunidade impugnou a justiça gratuita 

deferida à autora; arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que 

o co-réu não teria vínculo com a requerida em questão de modo que a 

mesma não poderia ser responsabilizada pelos seus atos; também arguiu 

a prescrição da demanda sob o argumento de que o prazo prescricional a 

incidir sobre a espécie é o de 03 (três) anos. No mais, teceu 

considerações visando a improcedência da ação. Com a contestação, 

vieram documentos. Referida contestação foi impugnada pela parte autora 

no id. 10732789. Já o réu ADEMAR ROCHA DE OLIVEIRA apresentou 

contestação no id. 10943389 em cuja oportunidade impugnou o 

deferimento da justiça gratuita em favor da parte autora; requereu que o 

processo tramite sob segredo de justiça; também sustentou ter havido a 

prescrição em razão do transcurso de período trienal entre o fato e o 

ajuizamento da ação e no mérito teceu considerações com vistas à 

improcedência da ação. Com a contestação vieram documentos. A parte 

autora então apresentou impugnação no id. 11762743. Posteriormente, o 

Juízo diante do conhecimento do falecimento do réu ADEMAR ROCHA, 

determinou a suspensão do processo 11809916 - Pág. 1 para que 

houvesse a regularização da representação processual. Ato contínuo, a 

Advogada do de cujus compareceu ao processo informando as herdeiras 

e representantes do espólio neste feito (id. 12302859). Por fim, a ré 

Associação Congregação Santa Catarina apresentou manifestação no id. 

12640485 postulando a produção de prova oral (oitiva de testemunhas e 

da parte autora); perícia médica, para esclarecer aspectos técnicos da 

questão e prova documental a ser apresentada posteriormente. Já a parte 

autora requereu prova pericial em relação aos documentos já 

apresentados no processo; prova testemunhal e colheita de depoimento 

pessoa do representante legal da Associação requerida. É a síntese do 

necessário. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por LILIAM 

PENHA SILVA e SAMARAH CHRISTYNE PENHA MENDES em face de 

HOSPITAL SÃO LUIZ e espólio de ADEMAR ROCHA DE OLIVEIRA. Eis o 

momento para o saneamento. O Código de Processo Civil estabelece que: 

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o 

juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: I - 

resolver as questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

especificando os meios de prova admitidos; III - definir a distribuição do 

ônus da prova, observado o art. 373; IV - delimitar as questões de direito 

relevantes para a decisão do mérito; V - designar, se necessário, 

audiência de instrução e julgamento. Aliás, Daniel Amorim Assumpção 

Neves assinala que “O saneamento – e agora também organização – do 

processo é realizado por meio de um ato processual complexo, como 

atestam os incisos do art. 357 do Novo CPC, cabendo aos Juiz, nesse 

momento procedimental: resolver, se houver, as questões processuais 

pendentes; delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a 

atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; definir a 

distribuição do ônus da prova, observado o art. 373 do Novo CPC; delimitar 

as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; e, se 

necessário, designar audiência de instrução.” (Novo Código de Processo 

Civil comentado, artigo por artigo. Editora JusPodivm: 2016. Página 623). 

Pois bem. Promova a substituição no polo passivo fazendo constar no 

lugar de Ademar Rocha de Oliveira, o seu respectivo espólio e constando 

como representantes as pessoas indicadas no id. 12302963 quais sejam, 

IRENIR SAMPAIO DE OLIVEIRA, CAROLINA SAMPAIO DE OLIVEIRA, ALINE 
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SAMPAIO DE OLIVEIRA DA ROCHA SILVA e JANAINA SAMPAIO DE 

OLIVEIRA. Não obstante, passo a apreciar as questões preliminares. Em 

relação a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Associação 

requerida (Hospital São Luiz), são as seguintes considerações: Não há 

que se acolher o argumento de ilegitimidade passiva da ré. Isso porque em 

meio aos documentos encartados à inicial, observa-se informações (p. ex. 

9697197 - Pág. 3) que sinalizam que os procedimentos de parto e 

laqueadura teriam sido realizados no âmbito do Hospital São Luiz. Tal 

informação, por si só, expressa a vinculação subjetiva entre a ré e a 

autora em torno da presente demanda. Ademais, este Juízo tem se 

posicionado em relação as condições da ação sob o prisma da teoria da 

asserção, segundo a qual as condições da ação se apuram no momento 

da apreciação da inicial, e eventual desaparecimento de alguma das 

condições no curso do processo deve leva-lo ao julgamento de 

improcedência. Nesse sentido: “(...) As condições da ação devem ser 

averiguadas segundo a teoria da asserção, sendo definidas da narrativa 

formulada inicial e não da análise do mérito da demanda. (...)” (REsp 

1582176/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 20/09/2016, DJe 30/09/2016). Assim sendo, fica rejeitada a preliminar 

de ilegitimidade passiva. Quanto ao argumento de ausência de 

procuração, referido vício foi suprido por ocasião da impugnação (id. 

10732821 – pág.2). Ambos os réus ainda questionaram o deferimento da 

justiça gratuita em favor da parte autora, no entanto não trouxeram 

qualquer prova no sentido contrário, ou seja, não levantaram indícios de 

que a autora seja pessoa que se enquadre ao conceito de 

hipossuficiência econômica. Ademais as cópias da carteira de trabalho 

apresentadas à inicial, aliada à informação de que a autora foi atendida 

por meio de convênio ao sistema único de saúde, foram elementos 

suficientes para convencer o Juízo naquele momento da possibilidade de 

deferir o pedido de Justiça Gratuita. Logo, caso os réus pretensão a 

desconstituição do benefício à autora deverão trazer provas em sentido 

contrário. Logo, fica indeferida a impugnação à justiça gratuita. Ambos os 

réus ainda arguiram a prescrição da ação. É que para eles recai sobre a 

questão o prazo prescricional previsto no art. 206, §3° do Código de 

Processo Civil, segundo o qual: Art. 206. Prescreve: (...) § 3o Em três 

anos: (...) V - a pretensão de reparação civil; Ocorre que no entendimento 

deste Juízo o objeto da ação se traduz em questionamento quanto a 

prestação de serviços médicos destinados à autora, ainda que os 

serviços tenham sido custeados pelo Sistema Único de Saúde. Nesse 

sentido: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. 

AUTORA SUBMETIDA À CIRURGIA CESARIANA E QUE, APÓS POUCOS 

DIAS, APRESENTOU QUADRO INFECCIOSO. RELAÇÃO DE CONSUMO 

ENTRE A PACIENTE E O HOSPITAL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR. PACIENTE COM ALTA MÉDICA. TODAVIA, PROVAS 

CONTUNDENTES DE QUE A INFECÇÃO OCORREU DENTRO DO 

NOSOCÔMIO. NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO. DEVER DE 

INDENIZAR MANTIDO. A relação existente entre a paciente e o hospital 

rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor. (...) (TJ-SC - AC: 

20150403068 Balneário Camboriú 2015.040306-8, Relator: Gilberto Gomes 

de Oliveira, Data de Julgamento: 08/03/2016, Terceira Câmara de Direito 

Civil). Em sendo evidenciada a relação de consumo, o prazo prescricional 

a incidir sobre a espécie é aquele previsto no Código de Defesa do 

Consumidor, qual seja, o de 05 (cinco) anos. In verbis: “Art. 27. Prescreve 

em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato 

do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se 

a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.” 

(g.n.). Com efeito, considerando que a inicial noticia que em Janeiro/2014 a 

autora tomou conhecimento de sua gestação (mesmo após a laqueadura) 

tal deve ser o termo inicial do prazo prescricional, e como a ação foi 

ajuizada no ano de 2017 não há que se falar no decurso do prazo 

quinquenal para consolidar a prescrição de modo que a ação deve 

prosseguir até o exame do mérito. No tocante ao pedido de declaração de 

revelia e rejeição da contestação formulada pelo réu ADEMAR, sob o 

argumento de que a mesma foi apresentada intempestivamente (conforme 

postulado pela parte autora em sua impugnação contida no id. 11762743), 

esclareço que não deve prosperar a referida pretensão, pois, o prazo 

deve ser contado em dobro, para todas as manifestações facultadas à 

parte ré, sempre que houver nos autos litisconsortes com diferentes 

procuradores (art. 229/CPC). Com efeito, a contestação apresentada pelo 

réu ADEMAR no dia 08/01/2018 é tempestiva. Quanto aos pontos 

controvertidos, observo que controvertem as partes quanto a realização 

do procedimento da laqueadura e se o mesmo foi procedido 

adequadamente, bem como se existe o procedimento realizado, quando 

realizado adequadamente, tem 100% de eficácia ou se há riscos naturais 

de uma nova gestação. Em razão disto, considerando os pontos 

controvertidos, em que pese as partes já terem indicado as provas que 

pretendem produzir, um ponto merece esclarecimento. É que a 

Associação requerida e o autor postulam a realização de trabalho pericial, 

mas não pontuaram em que consistirá o trabalho do expert, ou seja, qual 

será o objeto de análise ou o meio pelo qual serão produzidos os 

subsídios técnicos para a elucidação das controvérsias. Sendo assim, 

nos termos do art. 139, VI do Código de Processo Civil, anoto o prazo 

comum de 15 dias, a fim de que os réus esclareçam/justifiquem o pedido 

de prova pericial, abordando se o trabalho técnico será realizado apenas 

sobre documentos ou se a autora deverá também ser submetida a 

exames. Decorrido o prazo, retorne concluso para a análise das provas a 

serem deferidas. Cáceres/MT., 07 de maio de 2018 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000389-11.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIENE APARECIDA DA SILVA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1000389-11.2016.8.11.0006; Valor causa: 

R$ 13.542,33; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/

[CAPITALIZAÇÃO / ANATOCISMO]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL Parte Ré: 

EXECUTADO: KATIENE APARECIDA DA SILVA COSTA CUMPRA A 

ESCRIVANIA INTEGRALMENTE O DESPACHO DE ID. Num. 10679121 - 

ofício ao Serasajud. Defiro novo pedido de penhora em dinheiro. Acaso 

não reste bloqueado valor suficiente, aliada a busca infrutifera, determino 

a realização de busca de bens no sistema da Anoreg e requisição das 

três últimas declarações do imposto de renda. Com a juntada do resultado 

das diligências, manifeste a parte Exequente em 15 dias. Caceres, 3 de 

maio de 2018. Ricardo Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002260-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MAGNO TEIXEIRA FERRAZ OAB - MG115682 (ADVOGADO)

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL SEVERINO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002260-42.2017.8.11.0006; Valor causa: 

R$ 2.360,98; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

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

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: 

REQUERIDO: RAPHAEL SEVERINO DE OLIVEIRA Diante da inércia da parte, 

arquive-se estes autos. Cáceres/MT., 07 de maio de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1005934-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NISLAINE MARINHO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO)

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1005934-28.2017.8.11.0006; Valor causa: 

R$ 25.327,53; Tipo: Cível; Espécie: LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS (152)/

[ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: NISLAINE MARINHO DA 

COSTA Parte Ré: REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita. RECEBO A INICIAL salientando que 

a demanda deverá ser processada na forma do art. 509, II do Código de 

Processo Civil. a) Cite-se o réu a fim de que tomando conhecimento da 

existência da ação, oferte a sua contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias, com as advertências legais. b) O Novo Código de Processo Civil 

suprimiu a exibição cautelar de documentos, motivo pelo qual a pretensão 

material deve ser admitida como produção antecipada da prova, 

conjugando-se as disposições normativas a ela relativas com a disciplina 

legal aplicável à exibição de documentos. Nesse sentido: “Importa 

destacar que o novo CPC amalgamou – e o fez muito bem - o que no CPC 

atual é tratado tanto como meio de prova como “procedimento cautelar 

específico” (arts..844 e 845). Se a hipótese for de urgência, não há como 

negar a possibilidade de o pedido de exibição ser formulado antes do 

processo, aplicando-se, para tanto, o procedimento aqui analisado, 

subsidiado pelo que o novo CPC chama-se de “produção antecipada de 

provas” (art.381), hipótese em que o réu será necessariamente citado, 

não meramente intimado. (Bueno, Cassio Scarpinella. Novo Código de 

Processo Civil anotado / São Paulo: Saraiva, 2015). Destarte, havendo 

indicação do fundamento da antecipação da prova documental (CPC, 

art.381, III), presentes os requisitos do artigo 397 do Código de Processo 

Civil, determino que parte requerida apresente no processo – dentro do 

mesmo prazo da contestação – todas as informações/dados/arquivos 

relativos as tratativas celebradas com a autora através dos seguintes 

perfis de divulgador: “FT35LIRA01”, “FT35LIRA4”, “FT35LIRA5”, 

“FT35LIRA6”, “FT35LIRA7”, “FT35LIRA8”, “FT35LIRA9”, “FT35LIRA10” E 

“FT35LIRA11”. Saliento que as informações à serem apresentadas (caso 

existam) deverão sobretudo esclarecer os seguintes pontos: a) as datas 

de ingresso na rede e a que título (partner, divulgador AdFamily, 

divulgador AdCentral); b) as datas e valores pagos e recebidos enquanto 

existente o vínculo entre as partes, declinando, inclusive, a que título os 

referidos valores foram pagos e recebidos, juntando, para tanto os 

extratos comprobatórios; c) quantas contas VOIP 99 Telexfree foram 

ativadas e quantas serão restituídas aos devedores; O descumprimento 

da determinação acima ou a falta de justificação quanto a impossibilidade 

de fazê-lo implicará nas consequências jurídicas descritas no art. 400 do 

Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo da 

contestação: - em sendo apresentada, intime-se a autora para a 

impugnação na forma do art. 350/351, ambos do Código de Processo Civil; 

- Não sendo apresentada, retornem os autos conclusos. Cáceres/MT., 07 

de maio de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002323-04.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAMPAI FOOD RESTAURANTE EIRELI - ME (EXECUTADO)

DENISE YUKIE NOHAMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1002323-04.2016.8.11.0006; Valor 

causa: R$ 83.306,36; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: 

EXECUTADO: KAMPAI FOOD RESTAURANTE EIRELI - ME, DENISE YUKIE 

NOHAMA Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL 

ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em face de KAMPAI FOOD 

RESTAURANTE EIRELI-ME e DENISE YUKIE NOHAMA. No id. 11539161 a 

exequente informou ter entabulado acordo com a parte executada, bem 

como solicitou a sua homologação. Da verificação dos termos e condições 

do acordo não se verifica qualquer circunstância aparente que obste a 

sua homologação. Sendo assim, HOMOLOGO O ACORDO entabulado 

entre as partes para que sobre ele recaiam os jurídicos e legais efeitos. 

Em razão disto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO na forma do art. 924, III do 

Código de Processo Civil. P. R. I. Custas já recolhidas. Honorários na forma 

convencionada. Arquive-se independente do decurso do prazo recursal. 

Cáceres/MT., 04 de maio de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007622-25.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VERA DENISE LEITE SERAFIM ESPINDOLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA CARDOSO OAB - MT5303/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (RÉU)

 

Audiência conciliação designada para 12/06/2018 13:30 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CÁCERES.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000488-78.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS FERREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMARA PINHEIRO LIMA OAB - MT0008467A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA Certidão de Tempestividade Recursal 

Certifico que a apelação foi interposta tempestivamente. Ao autor para, 

querendo, contrarrazoar. Cáceres/MT, 7 de maio de 2018 VALDINEY DA 

SILVA NOGUEIRA Analista Judiciário SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

32111300

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001812-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

L H M PAULINO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TRIANA GONCALVES RAMIRES OAB - MT22759/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Julio Cesar Borges (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 07/08/2018 13:00 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CÁCERES.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 151426 Nr: 10264-61.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

151426 §!0/;¨

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE ARRESTO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL
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PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 10264-61.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal

EXEQUENTE(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

EXECUTADO(A, S): MARLENE DA SILVA FERREIRA

CITANDO(A, S): MARLENE DA SILVA FERREIRA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/04/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 2.543,33

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

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

executiva que lhe(s) é proposta, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, BEM COMO SUA INTIMAÇÃO DO ARRESTO DO IMÓVEL QUE 

ORIGICOU A DÍVIDA, situado na Rua das Margaridas, nº 221, Jardim Padre 

Paulo, Cáceres-MT, conforme CDA nº 349, ÀS FLS. 29, podendo 

OFERECER EMBARGOS NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS.

Eu, Ana Verônica Bisinoto Rojas, Analista Judiciária, Mat. 32685, digitei.

 Cáceres - MT, 4 de maio de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007071-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE JESUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 29/05/2018 Hora: 15:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007073-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 29/05/2018 Hora: 15:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007074-97.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DARIO GARCIA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 29/05/2018 Hora: 15:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007074-97.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DARIO GARCIA DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERIDO, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 29/05/2018 Hora: 15:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007075-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE ALVES ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 29/05/2018 Hora: 15:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012179-04.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LIANDRA MENDONCA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

LUXTRAVEL TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA DOS AUTOS 

AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007076-67.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TAISA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 29/05/2018 Hora: 16:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010678-78.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS TEODORO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA DOS AUTOS 

AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007081-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODENILSON DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 29/05/2018 Hora: 16:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011531-58.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO ROMANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

AUTOS RETORNADOS DA TURMA RECURSAL. MANIFESTE(M) EM 5 DIAS 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, SOB PENA DE REMESSA DOS AUTOS 

AO ARQUIVO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007082-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODENILSON DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 29/05/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007082-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODENILSON DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERIDO, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 29/05/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007083-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA ABRAUNA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERIDO, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 29/05/2018 Hora: 16:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007083-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA ABRAUNA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 29/05/2018 Hora: 16:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010537-59.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA OLIVEIRA LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado pelo 

exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento no 

prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003644-74.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVALDO MARQUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE RECLAMANTE PARA SE MANIFESTAR 

COM RELAÇÃO AO COMPROVANTE DE DEPÓSITO JUNTADOS AOS 
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AUTOS NO ID 12565143.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007692-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 29/05/2018 Hora: 17:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007693-27.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 29/05/2018 Hora: 17:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007694-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO DO AMARAL GONCALVES DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 29/05/2018 Hora: 17:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006112-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 29/05/2018 Hora: 13:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006295-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SEBASTIANA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 30/05/2018 Hora: 13:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006112-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 30/05/2018 Hora: 13:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007713-18.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR VENTURA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERIDO)

 

INTIMO O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA APRESENTAR 

DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DE ENDEREÇO DA PARTE 

REQUERENTE NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, SOB PENA 

DE CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO JÁ DESIGNADA, 

EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007717-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 30/05/2018 Hora: 14:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007720-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GENY CARVALHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 30/05/2018 Hora: 14:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007721-92.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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VALDEMAR MARTINS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 30/05/2018 Hora: 15:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007722-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER ANDRADE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 30/05/2018 Hora: 15:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007723-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMEIRE MASSAVI DELUQUI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 30/05/2018 Hora: 15:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003494-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE MENDES MEROTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

LG ELECTRONICS DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

LUCAS CURI DO AMARAL OAB - SP254547 (ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID( 12047510 ), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007724-47.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMEIRE MASSAVI DELUQUI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 30/05/2018 Hora: 15:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 216189 Nr: 3927-80.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARINA CAMPOS DE ALMEIDA, LUCIMARA DA 

SILVA SANTOS, JAIME BELO DE AMORIM, ZENAIDE LEMES DA SILVA 

BENEVIDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): KARINA CAMPOS DE ALMEIDA, Cpf: 

03487654105, Rg: 18595308, Filiação: Ana Marta de Campos, data de 

nascimento: 14/06/1991, brasileiro(a), natural de Caceres-MT, casado(a), 

Telefone 65-9-9809-7030 e atualmente em local incerto e não sabido 

LUCIMARA DA SILVA SANTOS, Rg: 19470983, Filiação: Maria Gertrudes 

da Silva e Ramiro dos Santos, data de nascimento: 14/08/1985, 

brasileiro(a), natural de Caceres-MT, convivente, vendedora, Telefone 

65-9-9913-0529. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais oferece DENÚNICA em desfavor de LUCIMARA 

DA SILVA SANTOS e KARINA CAMPOS DE ALMEIDA, acima qualificadas, 

pela conduta típica prevista no artigo 184, § 2º, do Código Penal.

Despacho: Vistos etc.I - Defiro a cota ministerial de fl.64.II - CITEM-SE as 

rés LUCIMARA DA SILVA SANTOS e KARINA CAMPOS DE ALMEIDA por 

edital, com as cautelas de praxe, para responderem à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias.II - Na resposta, as acusadas poderão 

arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando 

necessário (Art. 396-A).III - Decorrido o prazo sem resposta, voltem-se os 

autos conclusos.IV - Caso compareçam as rés, e declare não terem 

condições de constituir advogado, desde já NOMEIO a Defensoria Pública 

para patrocinar sua defesa, concedendo-lhe vista dos autos no ato de 

nomeação.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUCINEIDE ALVES 

BATISTA, digitei.

Cáceres, 04 de maio de 2018

Antônio Marcos Nolasco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 162583 Nr: 10374-26.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA GARCIA CABREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:
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 Vistos etc,

 Indefiro o pedido de redesignação da Sessão de Julgamento, conforme 

requerido pela Defesa à fl. 722, considerando a prioridade na tramitação 

de processos de réus presos, conforme disposto no artigo 429, inciso I, 

do Código de Processo Penal, bem como o fato de que o ilustre Defensor 

Público subscritor da referida petição atua no presente feito desde o seu 

nascedouro.

Ademais, defiro a juntada de documentos, conforme requerido à fl. 722, 

atendendo aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26265 Nr: 2997-24.2001.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVERLEI RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOMAR DA SILVA 

REZENDE - OAB:7.388/OAB-MT

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SILVERLEI RODRIGUES, Cpf: 

79748910172, Rg: 1109502-4, Filiação: Heroina Santana Rodrigues e 

Sebastião Florencio Rodrigues, data de nascimento: 01/07/1978, 

brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: DENUNCIADO NO ART. 121, § 2º, INCISO II E IV, DO CP

Despacho: Vistos em correição.Recebo a denúncia em todos os seus 

termos e, para todos os efeitos legais contra os Denunciado(s), 

qualificado(s) nos autos, pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) 

na denúncia. Cite(m)-se e intime(m)-se o(s) Acusado(s), para 

responder(em) a acusação por escrito, no prazo de dez (10) dias, na 

forma do artigo 396 do Código de Processo Penal. O prazo será contado a 

partir do efetivo cumprimento do(s) mandado(s) ou do comparecimento, 

em juízo, do(s) acusado(s) ou de defensor(es) constituído(s), no caso de 

citação inválida ou por edital.Na resposta, o(s) acusado(s) poderá(ão) 

argüir preliminares e alegar tudo que interesse a sua(s) defesa(s), 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito), qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário. (Incluído pela Lei nº 

11.689, de 2008)Se na defesa o(s) Acusado(s) argüir(em) preliminar(es) 

e juntar(em) documentos, nos termos do art. 409 do CPP, abra-se vista 

dos autos ao Ministério Público para manifestação em 5 (cinco) 

dias.Apresentada a defesa e cumprido o item anterior ou certificado o 

decurso do prazo sem apresentação de resposta, façam-se os autos 

conclusos. Defiro os demais requerimentos da denúncia. Cumpra-se.

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

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

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

APARECIDA CARVALHO DE MAGALHÃES, digitei.

Cáceres, 18 de abril de 2018

Antonio Marcos Nolasco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102468 Nr: 7565-68.2010.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN MARTINS DA SILVA, LEVI PINHEIRO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WILLIAN MARTINS DA SILVA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: DENUNCIADO NO ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CP

Despacho: Vistos etc,Trata-se de Ação Penal onde LEVI PINHEIRO DA 

SILVA foi denunciado por ter em tese praticado o crime descrito no artigo 

157, § 2º, inciso, II, do Código Penal.A denúncia foi recebida em 30 de 

junho de 2016. (fls. 77). Foi determinada a citação do réu por edital (fl. 86), 

que ocorreu corretamente (fl. 87). O Ministério Público às fls. 99/100 

requereu o decreto de prisão preventiva do réu, para assegurar a 

aplicação da lei penal, e ainda a suspensão do processo e prazo 

prescricional.É o relatório. Decido. Cuidam os autos de processo crime 

onde o réu LEVI PINHEIRO DA SILVA, foi denunciado por ter em tese 

praticado o crime descrito no 157, § 2º, inciso, II, do Código Penal.Consta 

nos autos que nesta cidade, os indiciados mediante violência, subtraíram 

para si 01 (uma) bolsa, 02 (dois) pares de sapatos, 01 (uma) bengala, 

além de deferir golpes com a bengala, e socos e pontapés, resultando em 

lesões corporais.A materialidade delitiva e os indícios suficientes de 

autoria encontram-se consubstanciados no boletim de ocorrência (fls. 11), 

requisição de corpo de delito (fls. 13) e termos de declarações (fls. 12). 

Vale ressaltar que, consoante o art. 312 do Código de Processo Penal, a 

prisão preventiva poderá ser decretada por conveniência da instrução 

criminal e assegurar a aplicação da lei penal.Compulsando os autos 

verifico que o réu foi citado por edital. Nesse contexto, imperioso concluir 

que deve o magistrado mitigar a regra da prisão preventiva, como assente 

no jargão jurídico, ser considerada medida drástica e de exceção, posto 

que sua não decretação contribuirá para a impunidade e não aplicação da 

Lei Penal. Assim, é o entendimento do STJ: Evidenciado que o acusado 

evadiu do distrito da culpa, justifica-se sua prisão preventiva para a 

garantia de aplicação da lei penal. A fuga do réu do distrito da culpa revela 

sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal, sendo suficiente para 

fundamentar a custódia cautelar. Precedentes do STJ e do STF.Não 

bastasse isso, as condições pessoais favoráveis do paciente não têm o 

condão de, por si só, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se 

existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 

Nesse diapasão, resta demonstrado nos autos o fumus boni iuris e o 

periculum in mora, respectivamente, prova da materialidade e indícios 

suficientes de autoria, assim como, a necessidade da custódia para 

assegurar a aplicação da lei o deferimento do pedido é medida necessária. 

Nesse sentido: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. 

PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira 

Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas 

corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob 

pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto 

quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a 

ordem de ofício. 2. A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a 

prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o fumus 

comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência 

de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no risco 

que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à 

instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 3. No caso, a custódia 

preventiva decorreu da necessidade de garantir a aplicação da lei penal, 

em razão de ter o denunciado se evadido do distrito da culpa logo após a 

prática do fato criminoso, evidenciando seu intento de furtar-se à 

persecução penal. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 319387 

SP 2015/0063959-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de 

Julgamento: 19/05/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

01/06/2015)Ressalto que a primeira exigência para que seja decretada a 

prisão preventiva, refere-se a materialidade do crime, o que está presente 

no caso em questão. É cediço dizer que “indícios” são fatos que permitem 

uma conclusão diretamente sobre um fato principal. O nome doutrinador 

Tourinho Filho ressaltou a valorosa contribuição dos “indícios” como prova 

no Direito processual penal, a saber:“o indício é, também, um meio de 

prova, e tanto o é, que o legislador o encartou no capítulo pertinente às 
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provas, e, por isso mesmo, seu valor probatório é semelhante às 

chamadas provas diretas.”Ex positis, com fulcro nos Arts. 311, 312, do 

Código de Processo Penal DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do 

representado LEVI PINHEIRO DA SILVA, por ser a única forma de garantir 

a aplicação da lei penal. Ainda com fundamento no artigo 366 do CPP, 

determino a suspensão do feito e o curso do prazo prescricional, devendo 

ser resguardado ao réu o prescrito no parágrafo único do artigo 396 do 

CPP, com o início do prazo a partir de seu comparecimento ou de seu 

defensor. CITE-SE o réu WILLIAM MARTINS DA SILVA por edital, com as 

cautelas de praxe, para responder à acusação por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar 

tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação quando necessário (Art. 396-A).Decorrido o 

prazo sem resposta, voltem-se os autos conclusos.Caso compareça o 

réu, e declare não ter condições de constituir advogado, desde já NOMEIO 

a Defensoria Pública para patrocinar sua defesa, concedendo-lhe vista 

dos autos no ato de nomeação.Intimem-se e Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Franciane A C de 

Magalhaes, digitei.

Cáceres, 07 de março de 2018

Antonio Marcos Nolasco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 210555 Nr: 10408-93.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ALEX CANDIA ORTEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

ESTADUAL - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO ALEX CANDIA ORTEGA, Cpf: 

04913895150, Rg: 28588800, Filiação: Paulo Santana Ortega e Adriana 

Candia, data de nascimento: 04/03/1993, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, solteiro(a), servços gerais, Telefone 9637-5554. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais oferece DENÚNICA em desfavor de PAULO 

ALEX CANDIA ORTEGA, acima qualificado, pela conduta típica prevista no 

artigo 28 da Lei n° 11.343/06.

Despacho: Vistos etc.I - CITE-SE o réu PAULO ALEX CANDIA ORTEGA por 

edital, com as cautelas de praxe, para responder à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias.II - Na resposta, o acusado poderá arguir 

preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando 

necessário (Art. 396-A).III - Decorrido o prazo sem resposta, voltem-se os 

autos conclusos.IV - Caso compareça o réu, e declare não ter condições 

de constituir advogado, desde já NOMEIO a Defensoria Pública para 

patrocinar sua defesa, concedendo-lhe vista dos autos no ato de 

nomeação.V – Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUCINEIDE ALVES 

BATISTA, digitei.

Cáceres, 06 de março de 2018

Antonio Marcos Nolasco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 971/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 175654 Nr: 10409-49.2014.811.0006

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JAIR DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Dalmas Rodrigues - 

OAB:MT0018891, CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - 

OAB:6.606/MT, JAIR DE OLIVEIRA LIMA - OAB:4823-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, conforme determina o art. 

162 § 4º do Código de Processo Civil e itens 7.2.1, 7.4.1 e 9.1.1 do 

Provimento nº 56/2007 CGJ, impulsiono estes autos a fim de intimar o 

defensor do acusado para, no prazo legal, manifestar quanto ao teor da 

certidão a seguir transcrita: "CERTIFICO e dou fé que não foi possivel 

proceder a restituição da 1(um) revolver, calibre 38, marca Rossi Nº EU 

13784, tendo em vista que a referida arma, foi encaminhada para a 

destruição, conforme informação obtida pelo gestor responsável que faz o 

encaminhento das armas para serem destruida."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 204550 Nr: 6327-04.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc,

Certificada a tempestividade do Recurso de Apelação interposto pela 

Defesa do réu, conforme se infere à fl. 249, recebo-o.

Dê-se vista dos autos à Defesa para que, no prazo legal, apresente as 

razões recursais; após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para 

que ofereça as contrarrazões.

Juntadas as devidas peças, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 152591 Nr: 11599-18.2012.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXUEL ROCA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 Pelo exposto e com fulcro nos artigos 107, IV, c/c art. 109, inciso VI, 

ambos do Código Penal, declaro por EXTINTA A PUNIBILIDADE de MAXUEL 

ROCA DE ARAÚJO, face a ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva, regulada pelo máximo da pena cominado ao delito em que foi 

denunciado.Com o trânsito em julgado, e feitas as anotações, baixas e 

comunicações de praxe, arquivem-se os autos.P.R.I.C.Notifique-se o 

Ministério Público.Intime-se somente a vítima.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 89282 Nr: 4601-39.2009.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido defensivo de declaração da prescrição retroativa, eis 

que entre a data do fato e o recebimento da denúncia transcorreu o prazo 
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superior ao período previsto no art. 109, VI (com redação anterior à Lei n. 

12.234/10), do CP (fls. 136/137), vez que as condutas foram praticadas 

antes da edição da lei supracitada.

 Ao se manifestar, o representante do Ministério Público opinou pela 

extinção da punibilidade, com o reconhecimento da prescrição da 

pretensão punitiva (fls. 142/143).

Pois bem, carreando detidamente o presente feito, verifico que o réu foi 

condenado à pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, pela 

prática do art. 303, parágrafo único, e art. 303, ambos do Código Penal, 

que possui prazo prescricional de 02 (dois) anos, conforme previsto no 

art. 109, VI, do CP, com redação anterior à Lei n. 12.234/10.

O fato ocorreu em 17/05/2009 (fl.10) e a denúncia foi recebida em 

23/11/2011 (fl. 64), portanto, já alçado o prazo prescricional previsto em 

lei, como acima disposto, sendo o reconhecimento da prescrição, medida 

de rigor.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial retro e com fulcro 

nos artigos 107, IV, c/c art. 109, inciso VI (com redação anterior à Lei n. 

12.234/10), ambos do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE 

de ALEXANDRE FERREIRA, com relação ao crime pelo qual foi condenado, 

face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Com o trânsito em julgado, procedidas às anotações, comunicações e 

baixas de estilo, arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 233683 Nr: 3576-73.2018.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO NASCIMENTO DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:

 Posto isso, em consonância com parecer ministerial e presentes os 

pressupostos e fundamentos que autorizam a segregação cautelar 

elencados no Estatuto Processual Penal, INDEFIRO o pedido de revogação 

de prisão preventiva formulado em favor de MARCELO NASCIMENTO DE 

MIRANDA.Notifique-se o Ministério Público e a Defesa.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se, com urgência.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 70934 Nr: 8379-85.2007.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILME SILVEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO SENTENÇA

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 8379-85.2007.811.0006

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): NILME SILVEIRA NETO

INTIMANDO: Denunciado(a): Nilme Silveira Neto, Rg: 1901727-8 SSP MT 

Filiação: Nilme Silveira Filho e Eliete Aparecida da Silva Oliveira, data de 

nascimento: 12/01/1988, brasileiro(a), natural de Campo Grande-MS, 

solteiro(a), balconista, Endereço: atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O SR. NILME SILVEIRA NETO, acima qualificado, da 

sentença prolatada nos autos que segue abaixo transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. Em cumprimento a recomendação da 

CGJ/MT, após realização de correição extraordinária neste Juízo, revendo 

os autos, constato a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva 

estatal. Isto porque, com relação ao delito mencionado, se considerarmos 

as condições subjetivas exigidas pelo art. 59 do Código Penal e as 

circunstâncias do crime, a pena eventualmente a ser aplicada tangenciará 

o mínimo legal. Desta forma, verifica-se que irremediavelmente operou-se 

a prescrição nos termos dos incisos do art. 109 do Código Penal e súmula 

n. 415 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Assim sendo, com fulcro 

no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, ambos do Código Penal, declaro por 

antecipação EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado, qualificado nos autos, 

face a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do estado in 

perspectiva. Por fim, caso haja bens e valores apreendidos, os mesmo 

devem ser restituídos. Em tempo, caso haja mandado de prisão em aberto, 

determino o seu imediato recolhimento. P.R.I.C.”

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 7 

de maio de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 229821 Nr: 1068-57.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CACERES - OAB:, NEUTEL HERREIRA SOARES - OAB:OAB/RO Nº 2183, 

Paulo André Carneiro Dinelli da Costa - OAB:OAB/AC 2.425-A

 Vistos, etc.

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas 

atribuições institucionais, ofereceu denúncia contra JOÃO DO 

NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO, como incursos no art. 217-A, c/c art. 61, 

‘f’, por duas vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal *fato 01), e 

art. 213, § 1º, c/c art. 226, II, c/c art. 234-A, III, c/c art. 61, ‘f’, por três 

vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal (fato 02), na forma do 

art. 69 do Código Penal, nas disposições da Lei n. 11.340/06.

Consta nos autos decisão recebendo a exordial acusatória, determinando 

a citação e intimação do acusado para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentasse resposta à acusação, nos termos dos artigos 396 e 396-A, 

ambos do CPP.

A resposta do réu foi colacionada às fls. 64/65.

É o que merece registro. Decido.

No caso versando, consigno que não se encontram presentes as causas 

de absolvição sumaria previstas no art. 394 do CPP.

Ademais, nessa fase processual é cediço que na dúvida impera o 

princípio do in dubio pro societate, a fim de que na instrução criminal seja 

descortinada toda a verdade dos fatos em apreço.

Com essas considerações, com supedâneo no art. 399 do CPP, designo 

audiência para o dia 12/06/2018, às 13:50 horas, que SERÁ AUDIÊNCIA 

UNA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, de OITIVA DAS TESTEMUNHAS 

ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO E DEFESA, E INTERROGATÓRIO. (art. 

400 do CPP).

Expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Rio Branco/AC para 

intimação do réu.

Intimem-se as pessoas arroladas à fl. 06.

Requisite-se caso seja necessário.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 93775 Nr: 8827-87.2009.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL PONCE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 8827-87.2009.811.0006 – Id. 93775

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): JOEL PONCE DE SOUZA

INTIMANDO: Denunciado(a): Joel Ponce de Souza, Cpf: 61581429134, Rg: 

735.648 SSP MT Filiação: Teles Ponce de Souza e Julieta Batista de 

Souza, data de nascimento: 22/02/1972, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, solteiro(a), torneiro mecânico, Endereço: atualmente em lugar 

incerto e não sabido.
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FINALIDADE: INTIMAR O SR. JOEL PONCE DE SOUZA, acima qualificado, 

da sentença prolatada nos autos que segue abaixo transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. Em cumprimento a recomendação da 

CGJ/MT, após realização de correição extraordinária neste Juízo, revendo 

os autos, constato a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva 

estatal. Isto porque, com relação ao delito mencionado, se considerarmos 

as condições subjetivas exigidas pelo art. 59 do Código Penal e as 

circunstâncias do crime, a pena eventualmente a ser aplicada tangenciará 

o mínimo legal. Desta forma, verifica-se que irremediavelmente operou-se 

a prescrição nos termos dos incisos do art. 109 do Código Penal e súmula 

n. 415 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Assim sendo, com fulcro 

no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, ambos do Código Penal, declaro por 

antecipação EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado, qualificado nos autos, 

face a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do estado in 

perspectiva. Por fim, caso haja bens e valores apreendidos, os mesmo 

devem ser restituídos. Em tempo, caso haja mandado de prisão em aberto, 

determino o seu imediato recolhimento. P.R.I.C.”

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 7 

de maio de 2018. Kleidson Santana Ramos Gestor(a) Judiciário(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 98936 Nr: 4022-57.2010.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO SENTENÇA

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS Nº 4022-57.2010.811.0006 – Id. 98936

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): EMERSON ROBERTO DA SILVA

INTIMANDO: Denunciado(a): Emerson Roberto da Silva, Rg: 15878902 SSP 

MT Filiação: Wanderlei da Silva e Maria das Graças de Souza Silva, data 

de nascimento: 09/08/1981, brasileiro(a), natural de Alta Floresta-MT, 

convivente, pintor, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAR O SR. EMERSON ROBERTO DA SILVA, acima 

qualificado, da sentença prolatada nos autos que segue abaixo transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc. Em cumprimento a recomendação da 

CGJ/MT, após realização de correição extraordinária neste Juízo, revendo 

os autos, constato a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva 

estatal. Isto porque, com relação ao delito mencionado, se considerarmos 

as condições subjetivas exigidas pelo art. 59 do Código Penal e as 

circunstâncias do crime, a pena eventualmente a ser aplicada tangenciará 

o mínimo legal. Desta forma, verifica-se que irremediavelmente operou-se 

a prescrição nos termos dos incisos do art. 109 do Código Penal e súmula 

n. 415 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Assim sendo, com fulcro 

no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, ambos do Código Penal, declaro por 

antecipação EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado, qualificado nos autos, 

face a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do estado in 

perspectiva. Por fim, caso haja bens e valores apreendidos, os mesmo 

devem ser restituídos. Em tempo, caso haja mandado de prisão em aberto, 

determino o seu imediato recolhimento. P.R.I.C.”

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei. Cáceres - MT, 7 

de maio de 2018. Kleidson Santana Ramos

Gestor(a) Judiciário(a)

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 230105 Nr: 1248-73.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL MEIRA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:10565

 Autos n° 1248-73.2018.811.0006 – Cód. 230105

Visto.

Notifique-se o acusado EZEQUIEL MEIRA DA CONCEIÇÃO para oferecer 

defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, contados na forma 

do artigo 55 da Lei n° 11.343/2006, cientificando-lhe das advertências dos 

parágrafos primeiro e terceiro do art. 55 da lei já referida.

Conste no mandado que o Senhor Oficial de Justiça deverá questionar o 

acusado, se o mesmo possui condições financeiras para constituir 

advogado, entretanto, se a resposta for negativa, então, desde já, nomeio 

o Defensor Público atuante nesta comarca, para representar o acusado 

em juízo.

Havendo condenação, elabore-se certidão circunstanciada.

 Proceda-se a juntada da denúncia às folhas subsequentes àquelas de 

movimentação dos autos e juntada de peças, e consequente renumeração 

do feito.

Oficie-se a POLITEC requisitando laudo definitivo.

Após, conclusos para decisão.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se e Intime-se.

Comarca de Diamantino

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº. 30/2018-DF

 O DOUTOR JOSÉ MAURO NAGIB JORGE, MM. JUIZ DE DIREITO DIRETOR 

DO FORO – EM SUBSTITUIÇÃO, DESTA COMARCA DE DIAMANTINO, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NA FORMA DA LEI E NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 RESOLVE:

NOMEAR a Servidora RUTE BARBOZA TEIXEIRA, brasileira, solteira, 

portadora do RG nº18379052 SSP-MT e CPF nº 044.501.891-75, matrícula 

33233, ao cargo de Assessor de Gabinete II, Símbolo PDA CNE VIII, da 2ª 

Vara Cível da Comarca de Diamantino, com efeitos a partir da Assinatura 

do Termo de Posse e Exercício, que deverá ser editado após a publicação 

deste.

Comunique-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Diamantino-MT, 07 de maio de 2018.

JOSÉ MAURO NAGIB JORGE

 Juiz de Direito Diretor do Foro em substituição

PORTARIA Nº 23/2018 - DF

O Meritíssimo Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição da Comarca 

de Diamantino – MT – Dr. José Mauro Nagib Jorge - no uso de suas 

atribuições legais. CONSIDERANDO a Portaria n.º 382/2014-PRES, de 02 

de outubro de 2014, que regulamenta, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado do Mato Grosso, o controle de frequência, bem como a prestação 

de serviços extraordinários e disciplina o banco de horas e a utilização 

dos créditos; CONSIDERANDO a decisão proferida nos autos de Pedido de 

Providências n.º 128/2017 (CIA 0133611-76.2017.8.11.000), requerido 

pelo SINDOJUS, concernente à solicitação de alteração do art. 2º, $3º da 

Portaria n.º 382/2014-PRES, de modo a possibilitar que os oficias de 

justiça/avaliadores das comarcas do interior, de Entrância especial e que 

atuam no 2º Grau de Jurisdição, passem a registrar o ponto duas vezes 

na semana; Resolve: Art. 1º - REVOGAR as Portarias 57/2014-DF, datada 

de 10 de março de 2014, que regulamentou a entrega e recebimento de 

mandados e, 37/2017- DF, datada de 13 de março de 2017 que Lotou a 

servidora MARIA DAS DORES CAMPOS DIAS, Auxiliar Judiciária, matrícula 

nº 5799 na Central de Mandados, e; LOTÁ-LA na Central de Produção 

desta Comarca de Diamantino-MT. Art. 2º - DESIGNAR a servidora 

HELOISA HELENA SOARES DE SIQUEIRA, analista judiciário, matrícula 

4024, como responsável pela Central de Mandados e como sua substituta 

JAQUELINE APARECIDA CARLOS, técnica judiciária, matrícula 5690, a 

partir desta data. Art. 3º - ESTABELECER o período das 13 às 18 horas, 

as segundas e quintas-feiras, para o registro manual do ponto pelos 

oficiais de justiça, do mesmo modo aos que estiverem escalados para o 
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regime de plantão, sendo que o livro ponto ficará disponível na Central de 

mandados, ficando terminantemente proibido registro antes ou após este 

período, sendo o Gestor da referida Central, todo final de mês, 

responsável para proceder atestes nas folhas de frequência e 

encaminhar para a Diretoria do Foro. Parágrafo único - DETERMINAR que, 

quando for feriado na segunda ou quinta-feira, o registro do ponto deverá 

ser realizado no primeiro dia útil subsequente; Art. 4º - DESIGNAR o 

período das 13 às 18 horas, as segundas e quintas-feiras, para 

atendimento dos Oficiais de Justiça pela Central de mandados, referente 

também, ao sistema PJE, ficando vedada a distribuição, carga e 

recebimento de mandados fora deste horário, salvo quando destinados ao 

regime de plantão, devendo o Gestor Judiciário e o Gestor de Mandados 

se atentarem às matérias estritamente relacionadas a plantão. Parágrafo 

1º- ESTABELECER que quando o Oficial de Justiça Plantonista tenha que 

cumprir diligência fora do perímetro urbano da sede desta Comarca, 

deverá deixar de sobreaviso o próximo oficial de justiça plantonista que 

estiver na cidade vez que, caso haja necessidade, o mesmo será 

convocado pela central de mandados. Parágrafo 2º- ESTABELECER que 

os mandados confeccionados pelas secretarias após as 18 horas 

deverão ser entregues diretamente na Central de Mandados ou em caso 

de ausência desta, diretamente ao oficial de justiça. Art. 5º- DETERMINAR 

o período das 13 às 18 horas, diariamente, para atendimento das 

secretarias das Varas pela Central de Mandado, ficando vedado o 

recebimento e devolução de mandados fora deste horário, salvo em 

regime de plantão. Art. 6º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando –se as disposições contrárias. Art. 7º - Afixe-se 

cópia no átrio deste Fórum no local costumeiro e publicado pela imprensa, 

bem como encaminhe cópia ao Conselho da Magistratura, aos gestores 

judiciários desta Comarca, central de mandados e oficiais de justiça. 

Publique-se. Registre-se. Comunique-se. Cumpra-se. Diamantino, MT, 07 

de maio de 2018. José Mauro Nagib Jorge. Juiz de Direito Diretor do Foro 

em Substituição.

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001444-63.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR DOMINGUES DE LACERDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1001444-63.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 30.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[CAPITALIZAÇÃO / 

ANATOCISMO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Parte Autora: AUTOR: ADEMAR DOMINGUES 

DE LACERDA Parte Ré: RÉU: SICREDI CENTRO NORTE Em cumprimento a 

decisão ID10772633, INTIMO as partes para que especifiquem, com 

precisão, no prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que 

efetivamente pretendem produzir, em audiência de instrução e julgamento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Diamantino, 7 de maio de 2018. TATIANE DE SOUZA 

Analista Judiciária SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE DIAMANTINO E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: ( )

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000450-98.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE DOS SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES (REQUERIDO)

GLEISON RODRIGUES DE MORAES (REQUERIDO)

JONAS BONMANN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000450-98.2018.8.11.0005; Valor 

causa: R$ 2.063.700,00; Tipo: Cível; Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 

(261)/[Atos executórios]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP Parte Ré: REQUERIDO: JONAS 

BONMANN, GLEISON RODRIGUES DE MORAES, ADRIANE ALVES 

THEODORO DE MORAES, TATIANE DOS SANTOS DA SILVA Vistos. 

Trata-se de carta precatória advinda de Sorriso, objetivando o arresto de 

soja em nome dos requeridos. Determinado o cumprimento, o Sr. Oficial de 

Justiça encontrou somente parte do produto, sendo que o responsável 

pelo armazén se negou a informar a existência de soja depositada pelos 

requeridos em nome de terceiros. Assim, determino que intime-se o 

responsável pelo armazén a dizer se há soja depositada pelos requeridos 

em nome de terceiros, advinda da área objeto do penhor, no prazo de 24 

horas. Porém, advirto a parte autora que o arresto da soja em nome de 

terceiro deverá ser autorizada pelo Juízo deprecante, vez que não consta 

expressamente na carta precatória, nem consta no dispositivo da decisão 

que autorizou o arresto, não cabendo interpretação da decisão a este 

juízo. Intime-se com urgência, pelo meio mais célere, inclusive por telefone 

a parte autora. Expeça-se com urgência. Diamantino, 7 de maio de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz(a) de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000910-22.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ROSALINO BREDA OAB - MT0014687A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS CAETANO DESBESSEL (EXECUTADO)

 

Intimo o (a) patrono(a) do(a) exequente para que providencie o 

recolhimento da diligência necessária para intimação do executado, de 

acordo com o Provimento nº 7/2017-CGJ (publicado no DJE na edição nº 

10.041), art. 4º: A guia para o pagamento das diligências dos Oficiais de 

Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiçado 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). Dados do Processo: Processo: 

1000910-22.2017.8.11.0005; Valor causa: R$ 22.940,47; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159);Recuperando: 

Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

EXEQUENTE: PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA EXECUTADO: 

LUCAS CAETANO DESBESSEL OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000568-11.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Intimo o (a) patrono(a) do(a) exequente para que providencie o 

recolhimento da diligência necessária para intimação da parte executada, 

de acordo com o Provimento nº 7/2017-CGJ (publicado no DJE na edição 

nº 10.041), art. 4º: A guia para o pagamento das diligências dos Oficiais 

de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiçado 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). Dados do processo: Processo: 

1000568-11.2017.8.11.0005, Valor causa: R$ 23.243,56, Tipo: Cível, 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) EXEQUENTE: 

SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1000450-98.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE DOS SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES (REQUERIDO)

GLEISON RODRIGUES DE MORAES (REQUERIDO)

JONAS BONMANN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000450-98.2018.8.11.0005; Valor 

causa: R$ 2.063.700,00; Tipo: Cível; Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 

(261)/[Atos executórios]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP Parte Ré: REQUERIDO: JONAS 

BONMANN, GLEISON RODRIGUES DE MORAES, ADRIANE ALVES 

THEODORO DE MORAES, TATIANE DOS SANTOS DA SILVA Vistos. 

Trata-se de carta precatória advinda de Sorriso, objetivando o arresto de 

soja em nome dos requeridos. Determinado o cumprimento, o Sr. Oficial de 

Justiça encontrou somente parte do produto, sendo que o responsável 

pelo armazén se negou a informar a existência de soja depositada pelos 

requeridos em nome de terceiros. Assim, determino que intime-se o 

responsável pelo armazén a dizer se há soja depositada pelos requeridos 

em nome de terceiros, advinda da área objeto do penhor, no prazo de 24 

horas. Porém, advirto a parte autora que o arresto da soja em nome de 

terceiro deverá ser autorizada pelo Juízo deprecante, vez que não consta 

expressamente na carta precatória, nem consta no dispositivo da decisão 

que autorizou o arresto, não cabendo interpretação da decisão a este 

juízo. Intime-se com urgência, pelo meio mais célere, inclusive por telefone 

a parte autora. Expeça-se com urgência. Diamantino, 7 de maio de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz(a) de Direito em substituição legal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 125248 Nr: 914-42.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vagna Maria de Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idec. Inst .Diamantinense de Educ e 

Cultura,Faculdades de Diamantino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - OAB:9061/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esdras Sirio Vila Real - 

OAB:8364, Ramon de Oliveira Martins - OAB:14449/O, Rodrigo Paulo 

Corrêa - OAB:2841/MT

 Autos n°. 914-42.2018.811.0005 cód. 125248

Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se que a petição de fls. 17/18, deveria ser 

arguida no Juízo Deprecante, uma vez que este Juízo só é competente 

para dar cumprimento a finalidade da carta precatória.

Portanto, de cumprimento a decisão de fls. 15.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Diamantino, 04 de maio de 2018.

 José Mauro Nagib Jorge

 Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 35688 Nr: 528-61.2008.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasilar Móveis e Eletrodomésticos Ltda, Paulo 

Garcia Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MS13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21213/O

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por HSBC BANK 

BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO em face de BRASILAR MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 478/479, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e extinção do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cujas cláusulas e 

condições encontram-se estampadas em postulado de fls. 478/479 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença com resolução de 

mérito, e o faço com fundamento no art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo 

Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme pactuados.

Homologo a desistência do prazo recursal.

Intimem-se as partes por meio de seu procurador.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 12015 Nr: 2008-55.2000.811.0005

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Bellandi, Rosani Bellandi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Bellandi - 

OAB:12.102-E, Walmir Cavalheri de Oliveira - OAB:2.669/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 646/646-V), interposto contra a 

sentença proferida às fls.526/528, afirmando haver obscuridade na 

mesma.

DECIDO.

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente.

A meu ver, as alegações contidas nos embargos declaratórios, SE 

identificam com as hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC.

Isso porque, verifica-se que na sentença discutida, Alvantino José 

Geraldino foi denominado como terceiro interessado, quando na verdade 

deveria ser figurado como terceiro prejudicado, tendo em vista que o 

Agravo de Instrumento lhe deu essa denominação, uma vez que, em que 

pese não ter participado da ação possessória em que foi determinada a 

reintegração dos autores, a decisão atingiu seu patrimônio.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

PROCEDENTES, para retificar na sentença que o embargante deve ser 

denominado como terceiro prejudicado e não terceiro interessado.

Acolho a manifestação da Defensoria Pública, e revogo o despacho de fls. 

491, tendo em vista que o requerido foi citado pessoalmente às fls. 118, 

motivo pelo qual decreto a REVELIA de Francisco Guimarães.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 12015 Nr: 2008-55.2000.811.0005

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Bellandi, Rosani Bellandi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Bellandi - 

OAB:12.102-E, Walmir Cavalheri de Oliveira - OAB:2.669/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Vistos etc.
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Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 640/644), interposto pelos 

autores contra a sentença proferida às fls. 526/528, afirmando haver 

contradição na mesma.

DECIDO.

Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente.

A meu ver, as alegações contidas nos embargos declaratórios, NÃO se 

identificam com as hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC.

Isso porque, como cediço, cabem embargos declaratórios quando houver 

obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), o 

que não se evidenciou no caso em espécie, já que a decisão guerreada 

foi clara, precisa e não apresenta qualquer omissão, considerando-se que 

sua fundamentação afasta qualquer rediscussão.

 Neste sentido, são incabíveis embargos de declaração utilizados:

O Tribunal de Justiça deste Estado decidiu que “os embargos de 

declaração não se prestam à reanálise de fatos e provas, especialmente 

quando os utilizados no acórdão eram suficientes e necessários ao 

deslinde da controvérsia” (Embargos de Declaração 4520/2010 – Relator 

Desembargador Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Cível, j. 

26.1.2010).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “os Embargos de 

Declaração são espécie recursal peculiar que objetiva a integração de 

decisão judicial nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição. 

Não se prestam à correção de erro de julgamento” (REsp 1434508/BA 

Recurso Especial 2014/0009161-0 – Ministro Sidnei Benetti – Terceira 

Turma, j. 22.4.2014).

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, mantendo incólume a sentença proferida às fls. 

526/528.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 106267 Nr: 918-50.2016.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - Crédito, Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlene Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683/A, Pluma Nativa Texeira Ointo de OlivieraMatos - 

OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Do postulado de fl. 273, dê cumprimento à decisão de fl. 267.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 1590 Nr: 415-64.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERVALE - Cooperativa Agrícola Mista Vale do 

Piquiri Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miguel Alberto Keller, Sebaldo Keller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171, Edgar Kindermann Spek - OAB:23.539/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wiran da Silva - OAB:11.861

 Vistos etc.

Do postulado de fl. 317, dê cumprimento à decisão de fls. 312.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 3126 Nr: 421-37.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivete Terezinha Salton Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem.

Para não tumultuar o presente feito executivo, desentranhem-se os 

petitórios, a decisão e a certidão de fls. 390/392, fls. 393/394, fl. 395 e fls. 

404/405, juntando também cópia da sentença e das procurações, visto 

que o pedido trata-se de cumprimento de sentença em relação aos 

honorários advocatícios sucumbenciais.

Em seguida, proceda-se com a sua distribuição como Ação de 

Cumprimento de Sentença em Relação aos Honorários Sucumbenciais, 

apensando-se ao presente feito.

Sem prejuízo do exposto, certifique-se acerca do pagamento do débito.

Após, conclusos para deliberações e procedimentos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 6255 Nr: 168-44.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célio Aparecido Cazeta, Sebaldo Keller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irineu Pedro Muhl - 

OAB:5719-A/MT, Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573, Mirian Cristina 

Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Vistos etc.

Do postulado de fl. 213, dê cumprimento à decisão de fl. 200.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 9179 Nr: 1577-55.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Luiz D' Almeida, Nelson Graciano de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidnei Guedes Ferreira - 

OAB:OAB/MT 7.900, Wiran da Silva - OAB:11.861

 Vistos etc.

Do postulado de fl. 366, dê cumprimento à decisão de fl. 362.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 17782 Nr: 1169-25.2003.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM - Exportadora e Importadora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dilceu Calegaro, Neiva Inês Calegaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT, Fabiola Pasini - OAB:5.033/MT, Luciana Serafin da S. 

Oliveira - OAB:MT/4.961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Aguarde-se a audiência de mediação e conciliação designada no dia 23 de 

maio de 2018.

Após, voltem-me os autos conclusos para deliberações e procedimentos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 80946 Nr: 3310-70.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olivia Indústria e Comércio de Cereais Ltda - 

ME, Wander Pupulin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102518/5/2018 Página 203 de 825



OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 102/103

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 83436 Nr: 2394-02.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pupulin Armazens Gerais Importação e 

Exportação Ltda, Vilson Guyss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT, Hudson Silva Brito - OAB:15038/GO

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 121/122.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 83437 Nr: 2395-84.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olivia Indústria e Comércio de Cereais Ltda - 

ME, Elza Salete Guyss Pupulin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 85/86.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92525 Nr: 933-87.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Paula Candido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 Vistos etc.

DEFIRO a busca e bloqueio de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso 

positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora, devendo o(s) 

executado(s) ser(em) intimado(s) para que manifeste(m)-se, querendo, no 

prazo legal.

Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 95599 Nr: 2843-52.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Junior Alencar Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Do postulado de fl. 161, dê cumprimento à decisão de fl. 147.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 81772 Nr: 350-10.2011.811.0005

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gildo Capeleto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oryza Brasil Agroindustrial Imp. Exp. Ltda, 

Olice Bertoldi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeleto - OAB:7288-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 Intimo as partes para manifestarem acerca do r.despacho de fls. 285, a 

seguir transcrito: Vistos etc.Intimem-se as partes para se manifestar 

sobre o laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias.Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 44196 Nr: 861-42.2010.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC, 

Augusto Carlos Fernandes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paola Rosceli Santos Vasconcellos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Autor para que no prazo de 15 dias, se manifeste 

acerca das PESQUISAS BACENJUD e RENAJUD NEGATIVAS de 

fls.112/115.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 83305 Nr: 2228-67.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperforte Cooperativa de Economia e Cred. Mutuo 

dos Func. De Inst. Fin. P. e F, Gerson Fanaia Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sedenir Mori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindacir Rocha Bernardon - 

OAB:5875/MT, Roberto Antunes Barros - OAB:3825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Autor para que no prazo de 15 dias, se manifeste 

acerca da PESQUISA BACENJUD NEGATIVA de fls.196/197.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 33333 Nr: 1565-60.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idete Vitorassi Fabri ME, Idete Vitorassi Fabri, 

Pedro Eduardo Fabri

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Autor para que se manifeste no prazo de 05 dias, 

acerca da CARTA PRECATÓRIA devolvida de fls. 150/157 , sem 

cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 27385 Nr: 1473-53.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, BB Administradora de Cartões de 

Crédito S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Gonzaga de Souza

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

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 
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OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Claudinei Espinola - 

OAB:13898

 Intimação do Patrono do Autor para que no prazo de 15 dias, se manifeste 

acerca da PENHORA RENAJUD NEGATIVA de fls.166.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 9650 Nr: 136-05.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Castoldi Diesel Ltda, Marli Isabel Castoldi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Luiz Copetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Henriques Maimoni - 

OAB:2772-A/MT, Clonilse Izabel Bonatto - OAB:15380, Eduardo 

Pereira Pandolfo - OAB:20.029/MT, Nelson José Gasparelo - 

OAB:2.693-B/MT, PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 21445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para manifestar acerca da busca de endereços via 

Bacenjud e da penhora negativa Bacenjud, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 38895 Nr: 3715-77.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raquel Cristine Deuner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esdras Sirio Vila Real - 

OAB:8364, Ramon de Oliveira Martins - OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Autor para que no prazo de 15 dias, se manifeste 

acerca das PESQUISAS BACENJUD e RENAJUD NEGATIVAS de 

fls.169/172.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 39929 Nr: 754-32.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daina Cristina Alves de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Autor para que no prazo de 15 dias, se manifeste 

acerca das PESQUISAS BACENJUD e RENAJUD NEGATIVAS de 

fls.117/120.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 91525 Nr: 176-93.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Altrão, Antônio Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildo de Assis Macedo - 

OAB:3541/MT, Marco Antonio Mari - OAB:15.803/MT, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:3056/MT, Saionara Mari - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para manifestar acerca das correspondêncisa devolvidas 

de fls.60/61, no prazo de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 34072 Nr: 2306-03.2007.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemir Teodoro da Silva, Aldorema Terezinha Viana 

Reginato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valderi Gouveia Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Riusdelar Lopes Pereira - OAB:12652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Felipe Lammel - OAB:

 Intimo os credores para manifestarem acerca das penhoras negativa 

Bacenjud/ Renajud, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 7728 Nr: 1014-61.1999.811.0005

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rodrigues Gimenes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirian Cristina Rahman Mühl 

- OAB:MT 4624

 Intimação do Patrono do Autor para que se manifeste no prazo de 05 dias, 

acerca da certidão de fls. 511.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 103197 Nr: 3067-53.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Brasileiro de Desconto S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Altrão, José Carlos Altrão, Maria 

Aparecida de Souza Oliveira Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para manifestar acerca da correspondência devolvida pelo 

motivo desconhecido, no prazo de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 83676 Nr: 2705-90.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kely Cristina Zoromara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela da Rosa Corrêa - 

OAB:OAB/MT 16308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Autor para que no prazo de 15 dias, se manifeste 

acerca da PESQUISA BACENJUD NEGATIVA de fls.180/182.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 38354 Nr: 3181-36.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Givanildo Batista Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitória Comércio de Cereais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina Marília de Oliveira - 

OAB:3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Henrique Guareschi - 

OAB:9724B

 Intimação do Patrono do Autor para que no prazo de 15 dias, se manifeste 

acerca da PESQUISA BACENJUD NEGATIVA de fls.213/215.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 36229 Nr: 977-19.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neves Pereira e Cia Ltda, Conceição Neves 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Roberto Manrique - 

OAB:10922/MT

 Intimação do Patrono do Autor para que no prazo de 15 dias, se manifeste 

acerca da PESQUISA BACENJUD NEGATIVA de fls.97/100.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 6179 Nr: 496-13.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ney Vanni Barros Filho, TEREZINHA BARROS

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Autor para que no prazo de 15 dias, se manifeste 

acerca da PESQUISA BACENJUD NEGATIVA de fls.151/153.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 108079 Nr: 1641-69.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Antonio Vignando

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian - 

OAB:MS 11.640, Marco André Honda Flores - OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Autor para que no prazo de 15 dias, se manifeste 

acerca da PESQUISA BACENJUD NEGATIVA de fls.110/111.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 108451 Nr: 1788-95.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabirlene Souza Batista - ME, Fabirlene Souza 

Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:OAB/MT 12560, Marcelo Alvaro Campos das Neves Ribeiro - 

OAB:15.445, Marcos Antonio A. Ribeiro - OAB:5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcenor Alves de Souza - 

OAB:3670-A

 Intimação do Patrono do Autor para que no prazo de 15 dias, se manifeste 

acerca da PENHORA RENAJUD NEGATIVA de fls.86.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 31366 Nr: 2081-17.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Horácio Capeleto, Roberto 

Aparecido Capeleto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Intimação do Patrono do Autor para que no prazo de 15 dias, se manifeste 

acerca da PESQUISA BACENJUD NEGATIVA de fls.149/152.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 32729 Nr: 1035-56.2007.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enio Desbessel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Barnes - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT

 Intimo o credor para manifestar acerca da penhora negativa bacenjud, no 

prazo de 15(quinze) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 89253 Nr: 1592-33.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurea C. da S. Moraes - ME, Aurea Cristina da Silva 

Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dibox Distribuidora de Alimentos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

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

OAB:4635/MT

 Intimação do Patrono do Autor para que no prazo de 15 dias, se manifeste 

acerca da PENHORA RENAJUD NEGATIVA de fls.303.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 3569 Nr: 141-66.1996.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Milton Golin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Autor para que no prazo de 15 dias, se manifeste 

acerca da PENHORA RENAJUD NEGATIVA de fls.298.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 37848 Nr: 2695-51.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Mizuho do Brasil S/A, atual denominação do 

Banco Westlb do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Detumin Bueno, Agrenco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Lins Morato - 

OAB:163840, Leonardo Sulzer Parada - OAB:11.846-B OAB/MT, 

Mauro Luís Timidati - OAB:13.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, José Sebastião de Campos Sobrinho - OAB:6203, 

Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624, Roberto Zampieri - 

OAB:4094/MT

 Intimo o credor para manifestar acerca da penhora negativa bacenjud, no 

prazo de 15(quinze) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 3569 Nr: 141-66.1996.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Patrono do Autor para que no prazo de 15 dias, se manifeste 

acerca da PENHORA RENAJUD de fls.298.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 85214 Nr: 509-16.2012.811.0005

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lidergás Transportes Comercio e Distribuidora Ltda, 

Manoel dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Telles Ltda, Moacyr Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raquel Dreyer - OAB:8413/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton Vanni Catunda - 

OAB:7372/MT, Wiran da Silva - OAB:11.861

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

Nome do(s) executado(s): COMERCIAL TELLES LTDA

Localidade: rua piuva s/n, Bairro: Bom Jesus, Novo Diamantino - 

Diamantino - MT

Finalidade da Diligência:EMISSÃO DE POSSE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 121364 Nr: 3802-18.2017.811.0005

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célio Brugnolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Lance, Maria Dias Lance

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - 

OAB:14594/MT, Maitê M. S. Santos Benevides - OAB:21594/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Joaquim Abilio Seabra - OAB:MT - 976

 Intimo o autor para impugnar a Contestação de fls.134/147, no prazo de 

15(quinze) dias.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000242-17.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JULIETA MARCONDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT0005849A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR ARMANDO MARCONDES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Processo: 1000242-17.2018.8.11.0005; Valor causa: R$ 

1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: ALVARÁ JUDICIAL (1295)/[Inventário e 

Partilha]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA JULIETA 

MARCONDES Parte Ré: REQUERIDO: VALMIR ARMANDO MARCONDES 

DESPACHO Vistos, etc. A legislação processual civil exige que a toda 

causa seja atribuída valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente auferível (artigo 291, NCPC). Portanto, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial e 

indicar o valor da causa, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 

321, NCPC). No mais, considerando o valor dos veículos, tenho que a 

alegada condição de hipossuficiência financeira deve ser efetivamente 

comprovada, sob pena de indeferimento do benefício. No caso de 

impossibilidade de sua comprovação, as custas processuais e taxas 

judiciárias deverão ser recolhidas no mesmo prazo. Às providências. 

Diamantino/MT, 4 de maio de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 114613 Nr: 597-78.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Petronilio dos Anjos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Código n. 114613

DESPACHO

Vistos, etc.

Defiro o pedido de fl. 306.

Expeça-se Carta Precatória ao Juízo da Comarca de Sinop/MT com a 

finalidade de realização de exame criminológico no segregado 

ALESSANDRO PETROLINIO DOS ANJOS, tendo em vista que este foi 

movimento para a Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira 

"Ferrugem" em 28/03/2018.

Às providências.

Diamantino/MT, 3 de maio de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 106655 Nr: 1038-93.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Diavan de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YURI ROBSON NADAF BORGES 

- OAB:15046 - MT

 Intimo a defesa em cumprimento ao disposto no art. 222 do Código de 

Processo Penal, para que fique ciente da expedição de cartas precatórias 

para inquirição das testemunhas às comarca de São Jose- SC e Varxea 

Grande-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 102444 Nr: 2719-35.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 Código n. 102444

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequar a pauta de audiências da 

Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, entendo por bem redesignar 

a audiência anteriormente agendada, para o dia 13 de agosto de 2018, às 

18h:00min.

 Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 03 de maio de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-14.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000281-14.2018.8.11.0005; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]. Parte Autora: REQUERENTE: 

FELIPE SILVA DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 

Analisando os autos, verifica-se que os documentos que instruem a inicial 

estão ilegíveis, além disso, não constatei a presença de comprovante de 

endereço, documento indispensável para a propositura da ação. Assim, 

intime-se a parte autora para que emende a inicial juntando aos autos 

documentação legível bem como comprovante de endereço em seu nome, 
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no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Ressalvando-se 

que na ausência de comprovante de endereço em seu nome, o autor 

deverá juntar aos autos contrato de locação de imóvel devidamente 

reconhecido em cartório ou caso o comprovante de endereço esteja em 

nome de seu cônjuge, deverá juntar aos autos certidão de casamento ou 

contrato de união estável. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 03 de maio de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-62.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA RIBEIRO DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 27/06/2018 às 08hs00min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000340-02.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON FELIX DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS DE OLIVEIRA - EPP (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 27/06/2018 às 08hs15min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001646-40.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 27/06/2018 às 08hs30min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000439-69.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA DE LIMA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 27/06/2018 às 08hs45min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000443-09.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIEDIMO JOAQUIM DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT0017538A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 27/06/2018 às 09hs00min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000431-92.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JAYNE ARRUDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado da Parte Autora, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 27/06/2018 às 09hs15min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Comarca de Primavera do Leste

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº 046/201 8

 O DOUTOR ALEXANDRE DELICATO PAMPADO, MERITÍSSIM O JU IZ 

DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS 

ETC.

 CONSIDERANDO o Ato 359/2018-DRH, de 23 de abril de 2018, 

disponibilizado em 24/04/2018, DJE 10243.

CONSIDERANDO o Termo de Posse, Compromisso e Exercício, assinado 

nesta data, para exercer efetivamente o cargo de Analista Judiciária.

 RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR a senhor a Gardênia Borges de Moura Cabriote, 

matrícula 10173, do cargo em comissão de Assessor a de Gabinete I da 5ª 

Vara desta Comarca, a partir de 07 de maio de 20 18.

Art. 2º - LOTAR a servidora Gardênia Borges de Moura Cabriote, Analista 

Judiciária, matrícula 10173, na Secretaria da 5ª Vara, a partir desta data.

Publique-se, registre-se, comunique-se e cumpra-se.

Primavera do Leste, 07 de maio de 20 18.

 ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Ju iz Diretor

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 105036 Nr: 4026-64.2011.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WCFN, CDFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA PAULA LANDIM DA SILVA 

FLESCH - OAB:14.932-MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLELIA MARIA DE PAIVA 

MARTINS - OAB:MT 17748, Eloá Kátia Samuelsson - OAB:23697/O, 

Larissa Rosa de Souza Silva - OAB:MT/21207/0

 Certifico que a Advogada Anna Paula Landim da Silva Flesch esteve com 

estes autos em carga no período de 28/02 a 02/04/2018, devolvendo-o 

sem nenhuma manifestação.

Assim, considerando o pedido de habilitação dos advogados de fls. 82/88 

e diante do pedido de intimação do executado por edital, deixo de fazê-lo e 

intimo os seus procuradores para manifestação sobre a penhora realizada 

no Sistema Bacen-Jud, de fls. 80, para, querendo, impugnar a penhora em 

15 dias.

2ª Vara Cível

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 10 DIAS

AUTOS N.º 2288-17.2006.811.0037

 ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S/A

PARTE RÉQUERIDA: GLADIMIR GAIATTO
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INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Gladimir Gaiatto, Cpf: 55210600068, 

Rg: 2042213641 SSP RS, e sua esposa

FINALIDADE: Intimação do executado e sua esposa, da penhora realizada 

sobre o imóvel de matrícula nº 6.696, ficha 01, livro 02 do CRI de Primavera 

do Leste-MT, para querendo opor embargos o façam no prazo legal.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos em correição permanente.

Frustrada a tentativa de localização pessoal do executado, bem como de 

seu cônjuge, intimem-se por edital, para manifestarem-se sobre a penhora, 

com prazo de 10 (dez) dias, nos moldes normativos (CPC, art. 841 e art. 

842).

Avalie-se o bem móvel penhorado (matrícula nº 6696), no prazo de 10 

(dez) dias, ciente o oficial de justiça de que o ato constará de vistoria e 

laudo, devendo, em qualquer hipótese, especificar: I - o bem, com as suas 

características, e o estado em que se encontrar; II - o valor do bem (CPC, 

art.872).

Apresentado o laudo, intimem-se as partes, na forma normativa, para 

manifestação, facultando-lhes impugnação fundamentada, em 15 (quinze) 

dias, sob pena de não conhecimento.

Realizadas a penhora e a avaliação, o juiz dará início aos atos de 

expropriação dos bens (CPC, art.875).

Em cumprimento ao disposto no artigo 1.058 da CNGC, intime-se o credor 

para que se manifeste sobre os meios que pretende sejam utilizados: I – 

adjudicação; II – alienação por iniciativa própria; III – alienação por meio de 

corretor credenciado perante a autoridade judiciária; IV – alienação em 

hasta pública; V – alienação por meio de leiloeiro público, via "web" ou 

presencial; VI – usufruto de bem móvel ou imóvel.

Sem embargo da providência, requisitem-se, desde já, as certidões 

mencionadas no artigo 1.083 da CNGC.

Nos termos do artigo 844 do Código de Processo Civil, para presunção 

absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar 

a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante 

apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de 

mandado judicial.

Certificada a existência de ônus reais registrados, intime-se a parte 

exequente para cumprir o disposto no artigo 799, I, do Código de Processo 

Civil.

Para efeito de aferição da manutenção de causa impeditiva de constrição 

judicial, a teor do disposto no artigo 69 do Decreto-lei nº 167/67, intime-se 

o credor hipotecário (cédula rural) para informar sobre a eventual 

liquidação da cédula, em 15 (quinze) dias.

Concluídas as diligências, imediata conclusão.

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

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

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elizandra B. de 

Campos Silva -Técnica Judicial, digitei.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001392-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RURAL PRIMAVERA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA BOZZOLAN DE LIMA OAB - GO33073 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

LUIS FERNANDO ESTEVO (REQUERIDO)

 

Formalizados os autos, concluso para deliberação. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001976-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GUIMARAES AGRICOLA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNA NEVES GUIMARAES OAB - 345.510.691-91 (REPRESENTANTE)

ANDREIA LEHNEN OAB - MT0010752A (ADVOGADO)

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA OAB - MT20645/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA ELIAS PAES MARODIN (RÉU)

JOSE LUIS MARODIN (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001976-04.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 214.939,19; Tipo: Cível; 

Espécie: MONITÓRIA (40)/[CHEQUE, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: GUIMARAES 

AGRICOLA LTDA REPRESENTANTE: MAGNA NEVES GUIMARAES Parte 

Ré: RÉU: JOSE LUIS MARODIN, ELIZANGELA ELIAS PAES MARODIN 

Vistos em correição permanente. Nos termos do artigo 700, I, do Código de 

Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, 

com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de 

exigir do devedor capaz, o pagamento de quantia em dinheiro. Sob tal 

conjuntura normativa, a prova escrita que instrui a petição inicial vincula 

satisfatoriamente apenas a requerida Elizangela Elias Paes Marodin, haja 

vista que os recibos emitidos em nome do requerido José Luiz Marodin são 

documentos unilaterais. Destarte, intime-se a parte autora para apresentar 

as notas fiscais discriminadas nos recibos, como documentos 

indispensáveis à propositura da ação (CPC, art.320), no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial em relação ao 

requerido José Luiz Marodin, nos moldes do artigo 321, parágrafo único, 

do Código de Processo Civil. Expirado o prazo, imediata conclusão. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 2018. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000643-51.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUDOLF THOMAS MARIA AERNOUDTS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000643-51.2017.8.11.0037 AUTOR: COOALESTE - COOPERATIVA 

AGRÍCOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MATO 

GROSSO RÉU: RUDOLF THOMAS MARIA AERNOUDTS Vistos em 

correição permanente. Designe-se nova sessão de conciliação. Intime-se 

a parte autora, pessoalmente e por intermédio do mandatário legal, para 

suprir a omissão e proceder ao recolhimento das custas da carta 

precatória expedida para citação e intimação da parte requerida, no prazo 

de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção processual, nos moldes do artigo 

485, §1º, do Código de Processo Civil. Evidenciado eventual abandono da 

causa por mais de 30 (trinta) dias, imediata conclusão. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 05 de março de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003150-82.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDI ROSANGELA HETZEL OAB - MT0008244A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA APARECIDA RODER DA COSTA (EXECUTADO)

LUCIANO GOMES DA COSTA (EXECUTADO)

DJALMA VIEIRA (EXECUTADO)

UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (EXECUTADO)

HILEIA REGINA CASTANHO VIEIRA (EXECUTADO)

 

Intimo a parte autora para manifestar acerca dos endereços informados 

pelas empresas de telefônia, bem como sobre os endereços juntados 

nesta data disponibilizados por convênio, informando aonde requer a 

citação dos requeridos não citados e por conseguinte recolher as 

diligências do Oficial de Justiça. Prazo: 10 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 103699 Nr: 2625-30.2011.811.0037

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

 PARTE AUTORA: NERY FUGANTI, JOSÉ CARLOS FUGANTI, LUCIANA 

OLIVEIRA FUGANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:8798, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - OAB:MT-13.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2625-30.2011.811.0037 (Código 103699)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequentes: Nery Fuganti e José Carlos Fuganti

Executados: Aparecido Paiva e Luciana Oliveira Fuganti

Vistos etc.

Nos moldes do artigo 290 do Código Civil, a cessão do crédito não tem 

eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por 

notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se 

declarou ciente da cessão feita.

 Portanto, intimem-se os sub-rogatários para notificarem a cessão ao 

executado que não subscreveu o acordo, sob as penas da lei.

 Autorizo a expedição de alvará, na forma postulada, mediante prévio 

cumprimento do disposto no artigo 450, §3º, da CNGC (fl.235).

Expedido o alvará, remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e 

anotações pertinentes.

Em seguida, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 09 de abril de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 177322 Nr: 9227-61.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARILENE FLORENCIO COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551/SP, RICARDO KAWASAKI - OAB:15.726-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 145415 Nr: 2270-78.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão do feito. Certifico ainda, que 

nesta data INTIMO o exequente a dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 173080 Nr: 6834-66.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIBE ROSA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o advogado da parte autora para, no 

prazo legal, efetuar o pagamento das custas calculadas as fls.64, no valor 

de R$ 122,96, ou seja, a diferença de taxa judiciária da conversão da 

ação em ação de execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 120640 Nr: 3128-80.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o advogado da parte autora para, no 

prazo legal, efetuar o pagamento das custas calculadas as fls.77, no valor 

de R$ 173,74, ou seja, a diferença de taxa judiciária da conversão da 

ação em ação de execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 149801 Nr: 4288-72.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO SILVA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:MT 16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Correspondência Devolvida juntada aos autos, com a seguinte 

informação: DESCONHECIDO, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 172953 Nr: 6781-85.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655, LEANDRO GARCIA - OAB:SP/210137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 139353 Nr: 9883-86.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DA SILVA ABEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON MARCON - 

OAB:11340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o advogado da parte autora para, no 

prazo legal, efetuar o pagamento das custas calculadas as fls.67, no valor 

de R$2.064,528, ou seja, a diferença de taxa judiciária da conversão da 

ação em ação de execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 145311 Nr: 2217-97.2015.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R J INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão do feito. Certifico 

ainda, que nesta data INTIMO o exequente a dar prosseguimento ao feito, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 178691 Nr: 9954-20.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

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

DEVALCI DE LIMA SOARES, CRISTIANA CAETANO CASTRO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR/ 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:MT 

17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do requerente para 

manifestar-se nos autos, eis que decorreu o prazo e o requerido não 

ofeceu bens a penhora e não interpôs embargos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 56179 Nr: 3781-58.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR VIEIRA DA SILVA - ME, GILMAR 

VIEIRA DA SILVA, MERCE MARIA SILVERIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR/ 22.819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO R. GOÉS NICOLADELLI - OAB:22.819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reitero a intimação da parte autora para efetivar o pagamento da 

complementação de diligência do oficial de justiça no valor de R$ 25,00, 

conforme decisão de fls. 144 e verso, cuja guia de arrecadação deverá 

ser apresentada nos autos, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 163321 Nr: 1843-47.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARILDO BOLDRINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS NOGUEIRA, CLAUDIO 

ALVES BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESA MARTIGNAGO DE 

SOUZA - OAB:MT/13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 126370 Nr: 8934-96.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CARDOSO DA SILVA, IRIETE 

CARDOSO CECATTO, JUSSARA CORDEIRO MARQUES CARDOSO, 

ROBERTO CARLOS CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - 

OAB:MT 13984-B

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 30042 Nr: 2296-62.2004.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO SOUSA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO SINÉZIO VIEIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SOUSA DUTRA - 

OAB:5809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUZIA STELLA MUNIZ - 

OAB:4273-B

 Intimo a parte executada para se manifestar acerca do petitório de 

fls.196, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 101293 Nr: 839-48.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON PERERA, CLARICE BEE PERERA, 

SELSO ANTONIO MASOTTI, FLAVIO MASOTTI, MARIA ESTELA NASSER 

DE ALBUQUERQUE VIANNA, RITA MARIA MASOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVARISTO ARAGÃO DOS 

SANTOS - OAB:24.498/PR, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, MARIA LÚCIA L. C. DE MEDEIROS - OAB:15.348/MT, 

PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA - OAB:15762/SC, PRISCILA KEI SATO - 

OAB:159.830/RS, RITA DE CÁSSIA CORRÊA DE VASCONCELOS - 

OAB:15.711/SP, TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER - OAB:22129-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:MT/17.058, EDIMAR DE JESUS RODRIGUES - OAB:MT 

10438, EDMAR DE JESUS RODRIGUES - OAB:10438/MT, TAINARA 

RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 15.651

 Certifico que nesta data os advogados das PARTES ficam INTIMADOS 

para informar sobre o cumprimento do acordo, valendo o silencio pelo 

adimplemento e consequente extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 38856 Nr: 1388-34.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL RAMIN DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELICI FELICI E CAMPOS SILVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão do feito. Certifico ainda, que 

nesta data INTIMO o exequente a dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 30337 Nr: 2598-91.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO SOUSA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO SINÉZIO VIEIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SOUSA DUTRA - 

OAB:5809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUZIA STELLA MUNIZ - 

OAB:4273-B

 Intimo a parte executada para se manifestar acerca do petitório de 

fls.191, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 154553 Nr: 6543-03.2015.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARDOSO DA SILVA, JUSSARA 

CORDEIRO MARQUES CARDOSO, RONALDO CARDOSO DA SILVA, IRETE 

CARDOSO CECATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO GUILHERME DE 

MENDONÇA LOPES - OAB:SP/98709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo do petitório de fl.64, intimo a parte autora 
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para se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo 

de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 56945 Nr: 4695-25.2008.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSEMIRO KONAGESKI, AGROPECUÁRIA 

KONAGESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIA ROSSETTO THEODORO - 

OAB:MT 11.675-B, MARCELO ANTÔNIO THEODORO - OAB:MT 

11.672-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT 20495-A

 Processo nº 4695-25.2008.811.0037 (Código 56945)

Embargos do Devedor

Embargante: Cassemiro Konageski

 Embargante: Agropecuária Konageski

 Embargado: Banco do Brasil S/A

Vistos em correição permanente.

Os patronos do embargado não foram intimados sobre o Laudo Pericial 

(fls.180/203).

Destarte, determino o cadastro dos mandatários legais do embargado, no 

sistema Apolo.

Em seguida, intime-se o embargado para manifestar-se sobre o laudo 

pericial, em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, conclusos para julgamento.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 26 de abril de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 161233 Nr: 931-50.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDA CRUZ DA SILVA, RCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAUVIDA GRUPO CAPITAL GLOBAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 7458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245, JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A

 Processo nº 931-50.2016.811.0037 (Código 161233)

Ação de Cobrança de Apólice de Seguro de Vida c/c Pedido Cautelar de 

Exibição da Apólice

Requerente: Vanda Cruz da Silva

Requerente: Rafaela Cruz da Silva

Requerido: Itauvida Grupo Capital Global

Vistos etc.

Inexistindo interesse na composição, julgo prejudicada a sessão de 

conciliação.

 O requerido Itaú Seguros S/A, citado por via postal (fls. 56), apresentou 

contestação intempestivamente (fls. 57/81).

Destarte, decreto a revelia, nos moldes do artigo 344 do Código de 

Processo Civil e determino o desentranhamento da contestação, com 

restituição à origem.

Concluída a diligência, conclusos para julgamento.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 27 de abril de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 47291 Nr: 2723-54.2007.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCE MELLO GUILHERMETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT, MARIA ELIANA GUILHERMETTI DE 

CARVALHO - OAB:10396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2723-54.2007.811.0037 (Código 47291)

Ação de Cobrança Requerente: Elce Mello Guilhermetti

Requerido: Banco Itaú S/A

Vistos em correição permanente.

O Instituto de Defesa do Consumidor (Idec), a Frente Brasileira dos 

Poupadores (Febrapo) e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) 

chegaram a um consenso sobre as condições financeiras norteadoras do 

acordo que encerrará as disputas judiciais relativas aos planos 

econômicos das décadas de 1980 e 1990, mediante intermediação da 

Advocacia-Geral da União (AGU).

O acordo foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal, autorizando a 

composição, com observância dos parâmetros consignados no 

instrumento de acordo.

 Destarte, intime-se a parte autora para manifestar interesse na adesão ao 

acordo, em 30 (trinta) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 27 de abril de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 54099 Nr: 1717-75.2008.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSEMIRO KONAGESKI, Agropecuária 

Konageski Ltda, LOURDES FONSECA MARCELINO

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

SHCAIRA - OAB:MT 20495-A, ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - 

OAB:7669-O/MT, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIA ROSSETTO THEODORO 

- OAB:MT 11.675-B, MARCELO ANTÔNIO THEODORO - OAB:MT 

11.672-B

 Processo nº 1717-75.2008.811.0037 (Código 54099)

Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco do Brasil S/A

Executados: Cassemiro Konageski e Outros

Vistos em correição permanente.

Aguarde-se o julgamento dos embargos em apenso nº 

4695-25.2008.811.0037 (Código 56945).

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 26 de abril de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 110986 Nr: 1334-58.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAQ SIQUEIRA E CIA LTDA, NARDELINO 

SIQUEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1334-58.2012.811.0037 (Código 110986)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

 Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Vale de Cerrado

Executado: Maq Siqueira e Cida LTDA

Executado: Nardelino Siqueira dos Santos

Vistos em correição permanente.

Configurada a hipótese normativa, determino a citação por edital, com 
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prazo de 20 (vinte) dias (CPC, art.257, IV), nos termos do artigo 256, 

inciso II, § 3º, do Código de Processo Civil, observadas as formalidades 

legais.

Expirado o prazo para pagamento, imediata conclusão.

Cumpra-se.

 Primavera do Leste (MT), 02 de maio de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 29216 Nr: 1562-14.2004.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDALICE EUGÊNIA DA ROCHA, SANDRO ROCHA 

RODRIGUES, CLÉZIO RODRIGUES DA ROCHA, JOSÉ RODRIGUES FILHO, 

ELDA APARECIDA RODRIGUES SOUZA, CARLOS EDUARDO ROCHA 

RODRIGUES, IZEVALDO RODRIGUES DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RÁPIDO CHAPADENSE VIAÇÃO LTDA, 

EXPRESSO RUBI LTDA, LIBERTY PAULISTA SEGUROS S/A, IRB - 

INSTITUTO DE RESSEGURO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CÉSAR CASTILHO - 

OAB:MT/4384-B, ANA PAULA ALVES MONTEIRO - OAB:23018, ANA 

PAULA DOS SANTOS CRUZ - OAB:11620-B/MT, DEBORA SCHALCH - 

OAB:OAB/SP 113.514, IRIA MARIA DAVANSE PIERONI - OAB:7097/MT, 

LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:MT/3504-A, LÉYA SOUZA DA 

CRUZ - OAB:8398, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:8506-A, 

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT, NELSON 

DA COSTA ARAÚJO FILHO - OAB:3512/MS, OSMAR DA SILVA 

MONTEIRO JÚNIOR - OAB:7670, ROGERIO NUNES GUIMARÃES - 

OAB:6569/MT

 Processo nº 1562-14.2004.811.0037 (Código 29216)Cumprimento de 

SentençaExequentes: Idalice Eugênia da Rocha e Outros Executados: 

Rápido Chapadense Viação LTDA. e OutrosVistos em correição 

permanente.É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. Inicialmente, importa 

consignar que a impugnação apresentada pela executada Expresso Rubi 

LTDA. não merece acolhimento, eis que sua fundamentação pautou-se 

apenas no comando sentencial (fls.750/763), inobservando o conteúdo do 

acórdão que reformou parcialmente a sentença (fls.1029/1056).Da mesma 

maneira, não tem respaldo a tese de ilegitimidade apresentada pela 

executada IRB – Brasil Resseguros S/A, eis que o acórdão é claro ao 

“reconhecer a responsabilidade solidariedade entre as empresas de 

transporte ré e as denunciadas Liberty Paulista Seguros S/A e IRB – 

Instituto de Resseguros do Brasil, observando os termos e limites da 

obrigação contratualmente ajustada na apólice securitária” - 

fls.1055.Outrossim, nos termos do artigo 525, § 4º, do Código de Processo 

Civil, quando o executado alegar que o exequente, em excesso de 

execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á 

declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando 

demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Diante disso, 

intime-se a executada Liberty Paulista Seguros S/A, para apresentar, em 

05 (cinco) dias, demonstrativo discriminado e atualizado de seu 

cálculo.Por fim, como providência preliminar para análise dos limites da 

execução, em relação às executadas Liberty Paulista Seguros S/A e IRB – 

Brasil Resseguros S/A, intimem-se as Seguradoras executadas para 

apresentarem as apólices securitárias, em 15 (quinze) dias.Expirado o 

prazo, imediata conclusão para análise da impugnação 

(fls.1403/1410).Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 26 de abril de 

2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 57558 Nr: 5176-85.2008.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILDO BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A

 Processo nº 5176-85.2008.811.0037 (Código 57558)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Leonildo Barbosa da Silva

Executado: Banco Bradesco S/A

Vistos em correição permanente.

Intime-se a parte executada, por intermédio de seu mandatário legal, sobre 

a certidão inclusa (fls.212/213), em 15 (quinze) dias, sob pena de retorno 

dos autos ao arquivo.

 Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 26 de abril de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 71264 Nr: 3578-28.2010.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRTES TEREZINHA RIZZOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:MT/4660-B, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:MT 10752-B, ELOANE 

VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:20645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO MACEDO SÃO 

PEDRO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Isso posto, julgo improcedente a contestação e delibero pelo regular 

prosseguimento do feito.Não realizado o pagamento e rejeitados os 

embargos previstos no artigo 702, constituído está, de pleno direito, o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, 

observando-se, no que couber, as regras para o cumprimento da 

sentença (CPC, art.701, §2º).Destarte, havendo requerimento expresso do 

credor, intime-se o executado para pagar o débito, no prazo de 15 

(quinze) dias, acrescido de custas, se houver, advertindo-lhe que, não 

ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, o débito será acrescido 

de multa de dez por cento e, também, de honorários de dez por cento 

(CPC, art.523, §1º), bem como que, transcorrido o prazo para pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de 

impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, 

art.525).Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação (CPC, art.523, §3º).Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 26 de abril de 

2018.Patrícia Cristiane Moreira Juíza de

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 52386 Nr: 372-74.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALBERTO GOELLNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUNGE FERTILIZANTES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURÉLIO ALENCAR SOARES DE 

OLIVEIRA - OAB:7103-B/MT, PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - OAB:MT 

3.568-B, SANDRA MARA BASEI - OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:MT-9.123, ANARI VILELA DE MORAES - OAB:10215-A/MT, Daiani 

Aparecida Rossini Vidal - OAB:131.551- E, LEONARDO HENRIQUE 

VIECILI ALVES - OAB:193229/SP, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:MT 

9993-B, pedro vitor - OAB:, ROGERIO BERGONSO MOREIRA DA SILVA 

- OAB:182.961/SP

 Processo nº 372-74.2008.811.0037 (Código 52386)

Ação de Cumprimento de Sentença

Exequente: Anari Vilela de Moraes

Executado: Luiz Alberto Goellner

Vistos etc.

Cientifique-se a parte exequente sobre a ausência de saldo para 

cumprimento da ordem de penhora online, consoante detalhamento de 

ordem judicial anexo, intimando-a, no mesmo ato, para indicar bens 

passíveis de penhora em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do 

curso processual da execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do 
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Código de Processo Civil.

 Às providências.

Primavera do Leste (MT), 02 de maio de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 175225 Nr: 8107-80.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIUNFANTE MATOGROSSENSE DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO NASCIMENTO LTDA – EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:MT 4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8107-80.2016.811.0037 (Código 175225)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Triunfante Matogrossense de Alimentos LTDA

Executado: Supermercado Nascimento LTDA - EPP

Vistos em correição permanente.

Intime-se a parte exequente para declinar o atual endereço da parte 

executada, em 15 (quinze) dias.

Concluída a diligência, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 02 de maio de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000519-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BEZERRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000519-34.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ANTONIO BEZERRA 

DA SILVA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Visto, Considerando que haverá mutirão de pericias do DPVAT 

nessa comarca, então para apurar o grau da lesão sofrida pela parte 

autora, nomeia-se o Dr. Reinaldo Prestes Neto CRM-MT 5329, como perito 

para atuar neste processo. Os dados do referido perito estão disponíveis 

no Sistema Apolo. Arbitram-se honorários periciais em R$ 700,00 

(setecentos reais), cujo valor atende ao grau de especialidade do perito, à 

complexidade do exame e ao próprio tramite necessário para pagamento 

do valor. Intime-se a seguradora requerida para efetuar o pagamento dos 

honorários periciais, no prazo de 20 (vinte) dias. Assim, conforme já 

disponibilizado na agenda do perito, as pericias do Seguro DPVAT, serão 

realizadas no dia 29 de junho de 2018, a partir das 07h30 no edifício do 

fórum desta comarca, por ordem de chegada, devendo o advogado do 

autor informá-lo acerca da data. Verifica-se que o requerido apresentou 

seus quesitos juntamente com a contestação. Assim, faculta-se ao autor 

caso entenda pertinente, poderá apresentar seus quesitos até a data da 

pericia. Com a apresentação do laudo pericial, expeça-se alvará para 

liberação dos honorários periciais em favor do perito. Em seguida, abra-se 

vistas às partes para, no prazo legal, apresentarem memoriais, 

iniciando-se pelo autor. Após, concluso para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 03 de maio de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000658-83.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIMAQ - CAMPOTRAT CUIABA COMERCIAL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES OAB - MT17632/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRENCON CONSTRUTORA LTDA. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000658-83.2018.8.11.0037; 

Valor causa: R$ 13.902,10; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[DUPLICATA, JUROS DE MORA - LEGAIS / CONTRATUAIS]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: DIMAQ - CAMPOTRAT CUIABA 

COMERCIAL LTDA Parte Ré: RÉU: PRENCON CONSTRUTORA LTDA. Visto, 

Considerando que o processo foi enviado equivocadamente ao gabinete e 

que a decisão retro (ID 11831367) não foi cumprida, redesigna-se a 

audiência de conciliação aprazada, para o dia 28/06/2018, às 13h00min. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 09 de abril de 2018. 

GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000528-93.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT0014690A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO CARDOSO DA SILVA (RÉU)

IRIETE CARDOSO CECATTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000528-93.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 2.069.546,77; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ASSUNÇÃO DE DÍVIDA]. Partes 

do processo: Parte Autora: AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: 

RÉU: RONALDO CARDOSO DA SILVA, IRIETE CARDOSO CECATTO Visto, 

Deferem-se os pedidos de id. 12661473 determina-se a citação do 

requerido no novo endereço indicado pelo requerente e redesigna-se a 

audiência de conciliação aprazada para o dia 05/07/2018 as 14h:30min, a 

ser realizada pelo conciliador na sala de conciliação. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 11 de abril 

de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004215-15.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELSON ALCENO GROHS (EXECUTADO)

 

Certifico que deixei de intimar a parte executada acerca da restrição 

judicial, tendo em vista que a parte não foi citada conforme certidão de ID 

10671628 .Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora para se manifestar , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002100-21.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA SIMONINI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002100-21.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 4.745,07; Tipo: Cível; 
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Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[Alienação Fiduciária]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: TEREZINHA SIMONINI Visto, 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Banco Bradesco 

Financiamentos S.A contra Terezinha Simonini, todos qualificados. 

Recebeu-se a inicial, deferiu-se o pedido liminar e no mesmo ato 

determinou-se a citação da requerida (id9810117), restando infrutífera 

conforme id. 10277985. O requerente pugnou pela suspensão do 

processo (id. 10860350). Na sequência, o requerente pugnou pela 

desistência do feito, renunciando ao prazo recursal (id.10941228). É o 

relatório. Decide-se. Diante do exposto, o Estado-Juiz Homologa por 

sentença o pedido de desistência da ação, para os fins do artigo 200, 

parágrafo único do CPC. Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz, julga 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em consonância com o 

artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas e taxas pagas (p12). 

Deixa-se de condenar em honorários sucumbenciais, uma vez que não 

houve formação de contraditório. Não há restrições a serem baixadas por 

este juízo. Certifique-se nos autos, a Senhora Gestora Judiciária do 

trânsito em julgado, dando-se as devidas comunicações, anotações e 

baixas necessárias, arquive-se o presente feito. Publicada e registrada a 

presente sentença. Intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 13 de 

abril de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001302-60.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W.T.S.I. INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME (EXECUTADO)

WELVYS THIERS SANTOS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004965-17.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERALDO PEDRO BURATO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004965-17.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 9.829,74; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[VALOR DA 

EXECUÇÃO / CÁLCULO / ATUALIZAÇÃO]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: BANCO RODOBENS S.A. Parte Ré: EXECUTADO: 

ERALDO PEDRO BURATO Visto, Trata-se de Execução Por Quantia Certa 

Contra Devedor Solvente proposta por Banco Rodobens S/A contra Eraldo 

Pedro Burato, ambos já qualificados. Intimou-se a parte autora para 

comprovar o pagamento das taxas e custas processuais, (ID 10458387). 

Intimado, o autor requer a desistência da ação, bem como, a baixa de 

eventuais restrições inseridas no veículo do executado (ID 10685981). 

Decide-se. Diante do exposto, homologa-se por sentença o pedido de 

desistência da ação (ID 10685981), para os fins do artigo 200, parágrafo 

único do CPC. Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz, julga extinto o 

presente feito, sem resolução do mérito, em consonância com o artigo 

485, VIII, do mesmo diploma legal. Não há que se falar em condenação ao 

pagamento de custas e honorários, pois, na hipótese houve somente a 

tentativa frustrada de distribuição da ação. Sem honorários, uma vez que 

não se formou o contraditório. Verifica-se que não consta nenhuma 

restrição judicial a ser baixada por este juízo. Após o trânsito em julgado 

da sentença, nada mais sendo postulado, dê-se baixa dos autos, com as 

anotações de estilo e as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. 

Arquive-se. Primavera do Leste/MT, 09 de abril de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003176-80.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DE MELO (RÉU)

 

Certifico que até a presente data a parte requerida não pagou o débito e 

não ofereceu embargos monitórios, apesar de citado.Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para dar prosseguimento 

ao feito , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002464-56.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY GOVEIA DE MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002464-56.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: SUELY GOVEIA DE 

MATOS Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Visto, Intime-se a requerente, por meio de seu advogado para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documentos comprobatórios da 

hipossuficiência financeira alegada (declaração de imposto de renda, 

balanço contábil e outros), sob pena de indeferimento do pedido de 

assistência judiciaria gratuita (art.99 § 2o do CPC). Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, concluso para análise. Certifique-se o necessário. 

Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 25 de abril de 

2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002514-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDETE MAZZONETTO HUGUE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002514-82.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: BERNARDETE 

MAZZONETTO HUGUE Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto, Intime-se a requerente, por meio de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documentos 

comprobatórios da hipossuficiência financeira alegada (declaração de 

imposto de renda, balanço contábil e outros), sob pena de indeferimento 

do pedido de assistência judiciaria gratuita (art.99 § 2o do CPC). Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, concluso para análise. Certifique-se o 

necessário. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 

25 de abril de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002559-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARA SILVA ALVES MARCIANA ANTUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002559-86.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MARA SILVA 

ALVES MARCIANA ANTUNES Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto, Trata-se de Ação de cobrança 

de Seguro Obrigatório (DPVAT). O Estado-juiz recebe a exordial nos seus 

precisos termos (art.319 e 320 do CPC). Em que pese à parte autora tenha 

postulado pelo interesse em audiência de tentativa de conciliação, 

somente se na mesma data fosse realizada pericia médica, cumpre 

esclarecer que nos mutirões do DPVAT, realizados no Centro Judiciário de 

Solução de Conflito – CEJUSC, o representante do Seguro Obrigatório 

(DPVAT), seleciona os processos que irão participar do mutirão, sendo 

enviada uma lista com o número dos processos ao juízo, e na data da 

sessão de conciliação, são realizadas as avaliações médicas com a 

quantificação das lesões a fim de possibilitar uma tentativa de acordo. 

Registra-se que até o presente momento, não há informações acerca da 

designação de novos mutirões. Nota-se ainda que a praxe em relação a 

feitos de DPVAT é que eventual acordo somente é oferecido após a 

apresentação de contestação, assim, por ora, deixa-se de marcar a 

audiência. Para celeridade processual, cite-se a parte requerida para 

apresentar defesa no prazo legal. Deferem-se os benefícios da 

assistência judiciaria gratuita em favor da autora. Via digitalmente 

assinada da decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória 

ou ofício. A presente citação/intimação deverá ser acompanhada da 

íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo 

eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do 

CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. 

Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei Publique-se e intime-se. 

Primavera do Leste/MT, 25 de abril de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001497-11.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALMOR PAULO LAZZARI (AUTOR)

KLEBER LAZZARI (AUTOR)

TAISSA MONIKE LAZZARI (AUTOR)

KLEITON LAZZARI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEITON LAZZARI OAB - MT0008727A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA (RÉU)

MOVEIS ROMERA LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001497-11.2018.8.11.0037 AUTOR: KLEITON LAZZARI, TAISSA MONIKE 

LAZZARI, KLEBER LAZZARI, VALMOR PAULO LAZZARI RÉU: MOVEIS 

ROMERA LTDA, ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA Visto, O não 

recolhimento das custas processuais impõe o cancelamento da 

distribuição, com a consequente extinção do processo sem resolução do 

mérito. Nesse sentido, cita-se precedente jurisprudencial: APELAÇÃO 

CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS 

CUSTAS INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE 

(STJ AREsp 334325/RJ) -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Aquele que opõe embargos do devedor deve providenciar o pagamento 

das custas no prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz 

deve determinar o cancelamento da distribuição do processo e o 

arquivamento dos respectivos autos, independentemente de intimação 

pessoal (STJ EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso Tribunal de Justiça, Informações do Processo Número: 

106235/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do 

Julgamento: 08/11/2016. Considerando que não foi localizado o 

comprovante de recolhimento de taxas e custas processuais, intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar/efetuar o pagamento das taxas e custas processuais, 

bem como a diligência, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do processo (artigos 290 e 485, III, ambos do CPC). Intime-se e 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 26 de março de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002217-75.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANIO GOMES ALVES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001209-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO SOARES FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001209-63.2018.8.11.0037 AUTOR: RAIMUNDO SOARES FILHO RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto, Trata-se de 

Ação de cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT). O Estado-juiz recebe a 

exordial nos seus precisos termos (art.319 e 320 do CPC). Em que pese à 

parte autora tenha postulado pelo interesse em audiência de tentativa de 

conciliação, somente se na mesma data fosse realizada pericia médica, 

cumpre esclarecer que nos mutirões do DPVAT, realizados no Centro 

Judiciário de Solução de Conflito – CEJUSC, o representante do Seguro 

Obrigatório (DPVAT), seleciona os processos que irão participar do 

mutirão, sendo enviada uma lista com o número dos processos ao juízo, e 

na data da sessão de conciliação, são realizadas as avaliações médicas 

com a quantificação das lesões a fim de possibilitar uma tentativa de 

acordo. Registra-se que até o presente momento, não há informações 

acerca da designação de novos mutirões. Nota-se ainda que a praxe em 

relação a feitos de DPVAT é que eventual acordo somente é oferecido 

após a apresentação de contestação, assim, por ora, deixa-se de marcar 

a audiência. Para celeridade processual, cite-se a parte requerida para 

apresentar defesa no prazo legal. Deferem-se os benefícios da 

assistência judiciaria gratuita em favor do autor. Via digitalmente assinada 

da decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A 

presente citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição 

inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio 

às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o 

exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Cumpra-se na forma 

e sob as penas da Lei Publique-se e intime-se. Primavera do Leste/MT, 26 

de março de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002290-47.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANCELMO DE SOUSA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002286-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA CORREA ALVES (REQUERIDO)
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Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001739-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOLDRADO FRANCISCO PEREIRA NETO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002228-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SINIMBALDO ZANONI (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001892-03.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA KHAFIF DAYAN OAB - SP131646 (ADVOGADO)

CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY OAB - MT0011238A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE ALVES AMORA (REQUERIDO)

FABRICA DE ARAMES QUIK-LINK LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001045-98.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT24290/O (ADVOGADO)

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE JOSE FRANCISCO SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1001045-98.2018.8.11.0037 REQUERENTE: ANDRESA MARTIGNAGO DE 

SOUZA REQUERIDO: ALEXANDRE JOSE FRANCISCO SANTOS Visto, O 

não recolhimento das custas processuais impõe o cancelamento da 

distribuição, com a consequente extinção do processo sem resolução do 

mérito. Nesse sentido, cita-se precedente jurisprudencial: APELAÇÃO 

CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS 

CUSTAS INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE 

(STJ AREsp 334325/RJ) -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Aquele que opõe embargos do devedor deve providenciar o pagamento 

das custas no prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz 

deve determinar o cancelamento da distribuição do processo e o 

arquivamento dos respectivos autos, independentemente de intimação 

pessoal (STJ EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso Tribunal de Justiça, Informações do Processo Número: 

106235/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do 

Julgamento: 08/11/2016. Considerando que não foi localizado o 

comprovante de recolhimento de taxas e custas processuais, intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar/efetuar o pagamento das taxas e custas processuais, 

bem como a diligência, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do processo (artigos 290 e 485, III, ambos do CPC). Intime-se e 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 26 de março de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001747-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A (ADVOGADO)

CAROLINA VERDERIO DA SILVA OAB - MT20762/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO EIITI MUROFUSE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001747-44.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 14.059.887,91; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[INADIMPLEMENTO, Cooperativa]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: COOALESTE - COOPERATIVA 

AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO 

GROSSO Parte Ré: RÉU: MAURO EIITI MUROFUSE Visto, Trata-se de Ação 

de Cobrança proposta por COOALESTE – COOPERATIVA AGRICOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MATO GROSSO contra 

MAURO EIITI MUROFUSE, ambos qualificados. Preenchidos os requisitos, o 

Estado-juiz recebe a exordial nos seus precisos termos (art.319 e 320 do 

CPC). Em consonância com o artigo 334 do Código de Processo Civil, 

designa-se o dia 19/07/2018, às 17h00horas, para sessão de conciliação 

(art. 165, do NCPC). Conste que a sessão será realizada por conciliador, 

na sede deste juízo, na “sala de conciliação”. Cite(m)-se o(s) réu(s) com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da data da audiência. Caso as 

partes não tenham interesse na composição consensual, deverão 

manifestar-se expressamente, cabendo à parte requerida manifestar seu 

desinteresse por meio de petição apresentada com 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data da audiência. Conste que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado. Não havendo acordo, ou se 

qualquer parte não comparecer na sessão designada, independente de 

intimação, o réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art.335 do CPC. Apresentada contestação, e 

sendo alegado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

intime-se o requerente, para, querendo, se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias. Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos 

advogados, para comparecerem a sessão designada, não havendo 

advogado constituído, intime-se pessoalmente. Por fim, considerando que 

é notório que a cooperativa autora encontra-se em fase readequação 

financeira, como medida excepcional, autorizo o recolhimento das custas 

processuais ao final do processo, nos termos do provimento n.18/2012- 

CGJ. Via digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como 

mandado, carta precatória ou ofício. A presente citação/intimação deverá 

ser acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. 

Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais 

dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista 

no artigo 340 do CPC. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei 

Publique-se e intime-se. Primavera do Leste/MT, 27 de abril de 2018. 

GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001743-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001743-07.2018.8.11.0037; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[AGÊNCIE E DISTRIBUIÇÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA Parte Ré: 

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

Visto, Intime-se o requerente, por meio de seu advogado para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresentar documentos comprobatórios da 

hipossuficiência financeira alegada (declaração de imposto de renda, 

balanço contábil e outros), sob pena de indeferimento do pedido de 

assistência judiciaria gratuita (art.99 § 2o do CPC). Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, concluso para análise. Certifique-se o necessário. 

Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 27 de abril de 

2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001727-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DE OLIVEIRA TEIXEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA BRANDAO FILHO OAB - MS16287 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DONIZETE ALVES CIRILO (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-17 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Processo Número: 1001351-67.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENA RODRIGUES NEGRAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO OAB - MT0017658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001351-67.2018.8.11.0037; 

Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; Espécie: ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

(218)/[BANCÁRIOS, CARTÃO DE CRÉDITO, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: LUCILENA RODRIGUES NEGRAO Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Visto, Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA 

DE INEXISTENCIA DE DEBITO - MEDIANTE FRAUDE C/C PEDIDO DE DANOS 

MORAIS E PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS proposta por 

LUCILNA RODRIGUES NEGRÃO contra BANCO PAN, ambos qualificados. 

Aduz que recebe uma pensão por morte para seu sustento, sendo esta 

sua única fonte de renda. Relata que começou a perceber que em alguns 

meses recebia sua pensão no valor total e em outros meses o valor era 

menor e que na presente data não recebe mais sua pensão. Informa que 

procurou a Agencia Bancaria e descobriu que havia empréstimos 

consignados em seu nome e que após informação se dirigiu a delegacia e 

o Procon. Esclarece que procurou o INSS e solicitou informações de seu 

beneficio e constatou que o requerido vem realizando empréstimos 

indevidos desde o ano de 2016. Requer concessão de tutela de urgência 

para que a requerida suspenda os descontos indevidos que estão sendo 

lançados em sua conta. No mérito pugna pela procedência da ação com a 

condenação do requerido em danos morais e a restituição em dobro de 

todos os valores debitados. É o relatório. Decide-se. O Código de 

Processo Civil, no seu artigo 300, estabelece que “a tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No 

caso, para elucidação dos fatos, prudente, então, a oitiva da parte 

requerida, para melhor análise da controvérsia submetida à apreciação 

judicial. Nesse compasso, o Estado-juiz posterga a análise do pedido de 

tutela antecipada, para o momento posterior a manifestação da parte 

requerida. Outrossim, sem prejuízo ao acima exposto e de acordo com o 

art. 3º, §3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros métodos de 

solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelas partes e 

juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e não somente 

na audiência inicial. De acordo com o art. 3º, §3º, do CPC, a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão 

ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no 

curso do processo e não somente na audiência inicial. Desta forma, em 

respeito à primazia da autocomposição, designa-se audiência de 

conciliação para o dia 19/07/2018, às 14h00min, a ser realizada pelo 

conciliador na sala de conciliação deste juízo. Intimem-se as partes, na 

pessoa de seus respectivos advogados, para comparecerem a audiência 

designada, não havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. 

Não havendo acordo, ou se qualquer parte não comparecer na sessão 

designada, independente de intimação, o réu poderá oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art.335 do CPC. Deferem-se os benefícios da assistência judiciaria em 

favor da parte autora. Via digitalmente assinada da decisão e instruída 

servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A presente 

citação/intimação deverá ser acompanhada com a íntegra da petição inicial 

e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às 

regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício 

da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 25 de abril de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001573-35.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ALVES BOLONHEIZ (AUTOR)

MARIA ELIZABETH DE CARVALHO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANI OLIVEIRA BISPO ROSA (RÉU)

GLEDSON MOREIRA SANTANA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001573-35.2018.8.11.0037 Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

MARIA ELIZABETH DE CARVALHO ALVES, LUCAS ALVES BOLONHEIZ 

Parte Ré: RÉU: GLEDSON MOREIRA SANTANA, ELIANI OLIVEIRA BISPO 

ROSA Visto, O não recolhimento das custas e taxas processuais impõe o 

cancelamento da distribuição, com a consequente extinção do processo 

sem resolução do mérito. Nesse sentido, cita-se precedente 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – 

BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - 

RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – 

PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO 

PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 334325/RJ) -SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que opõe embargos do 

devedor deve providenciar o pagamento das custas no prazo legal (art. 

290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve determinar o 

cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento dos 

respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ EREsp 

495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016. 

Considerando que não foi localizado o comprovante de recolhimento de 

custas e taxa, e de acordo com o Provimento n. 07/2017-CGJ o advogado 

deverá emitir a guia de diligência, intime-se a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, para no prazo de 15(quinze) dias, comprovar/efetuar o 

pagamento das taxas e diligência, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do processo (artigos 290 e 485, III, ambos do CPC). 

Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 26 de abril de 

2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001436-53.2018.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO GETULIO VARGAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001436-53.2018.8.11.0037 Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: GILBERTO JOSE CADOR Parte Ré: REQUERIDO: 

FUNDACAO GETULIO VARGAS Visto, Para melhor análise do pedido para 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, intime-se a parte autora, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar documentos 

comprobatórios da hipossuficiência financeira alegada (declaração de 

imposto de renda, em caso de isenção, demonstrativo de rendimentos 

equivalente como holerite, carteira de trabalho e outros), sob pena de 

indeferimento do pedido de assistência judiciaria gratuita (art.99 § 2o do 

CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para 

análise. Certifique-se o necessário. Publique-se e intime-se.Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 25 de abril de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002646-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCEMAR DA ROSA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

informar o endereço completo do requerido , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002638-65.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA SOUSA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002638-65.2018.8.11.0037; 

Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, SEGURO]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: VANUSA SOUSA DOS SANTOS Parte Ré: RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto, Trata-se de 

Ação de cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT). O Estado-juiz recebe a 

exordial nos seus precisos termos (art.319 e 320 do CPC). Em que pese à 

parte autora tenha postulado pelo interesse em audiência de tentativa de 

conciliação, somente se na mesma data fosse realizada pericia médica, 

cumpre esclarecer que nos mutirões do DPVAT, realizados no Centro 

Judiciário de Solução de Conflito – CEJUSC, o representante do Seguro 

Obrigatório (DPVAT), seleciona os processos que irão participar do 

mutirão, sendo enviada uma lista com o número dos processos ao juízo, e 

na data da sessão de conciliação, são realizadas as avaliações médicas 

com a quantificação das lesões a fim de possibilitar uma tentativa de 

acordo. Registra-se que até o presente momento, não há informações 

acerca da designação de novos mutirões. Nota-se ainda que a praxe em 

relação a feitos de DPVAT é que eventual acordo somente é oferecido 

após a apresentação de contestação, assim, por ora, deixa-se de marcar 

a audiência. Para celeridade processual, cite-se a parte requerida para 

apresentar defesa no prazo legal. Deferem-se os benefícios da 

assistência judiciaria gratuita em favor do autor. Via digitalmente assinada 

da decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A 

presente citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição 

inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio 

às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o 

exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Cumpra-se na forma 

e sob as penas da Lei Publique-se e intime-se. Primavera do Leste/MT, 07 

de maio de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001748-29.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA VERDERIO DA SILVA OAB - MT20762/O (ADVOGADO)

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEOMIR LUIZ ANTONELLO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001748-29.2018.8.11.0037; 

Valor causa: R$ 1.012.738,56; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[INADIMPLEMENTO, Cooperativa]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO Parte Ré: 

RÉU: LEOMIR LUIZ ANTONELLO Visto, Trata-se de Ação de Cobrança 

proposta por COOALESTE – COOPERATIVA AGRICOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MATO GROSSO contra 

LEOMIR LUIZ ANTONELLO, ambos qualificados. Preenchidos os requisitos, 

o Estado-juiz recebe a exordial nos seus precisos termos (art.319 e 320 

do CPC). Em consonância com o artigo 334 do Código de Processo Civil, 

designa-se o dia 26/07/2018, às 13h30horas, para sessão de conciliação 

(art. 165, do NCPC). Conste que a sessão será realizada por conciliador, 

na sede deste juízo, na “sala de conciliação”. Cite(m)-se o(s) réu(s) com 

pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da data da audiência. Caso as 

partes não tenham interesse na composição consensual, deverão 

manifestar-se expressamente, cabendo à parte requerida manifestar seu 

desinteresse por meio de petição apresentada com 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data da audiência. Conste que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado. Não havendo acordo, ou se 

qualquer parte não comparecer na sessão designada, independente de 

intimação, o réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art.335 do CPC. Apresentada contestação, e 

sendo alegado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

intime-se o requerente, para, querendo, se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias. Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos 

advogados, para comparecerem a sessão designada, não havendo 

advogado constituído, intime-se pessoalmente. Quanto ao pedido de item 8 

intime-se o exequente para esclarecer a pertinência do referido pedido, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, considerando que é notório que a 

cooperativa autora encontra-se em fase readequação financeira, como 

medida excepcional, autorizo o recolhimento das custas processuais ao 

final do processo, nos termos do provimento n.18/2012- CGJ. Via 

digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como mandado, carta 

precatória ou ofício. A presente citação/intimação deverá ser 

acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se 

de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 

4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 

340 do CPC. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei Publique-se e 

intime-se. Primavera do Leste/MT, 07 de maio de 2018. GLENDA MOREIRA 

BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001587-19.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO FERNANDO SCHAEDLER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO VALENTE OAB - MT0008116A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE SEMENTES BIOSEEDS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Certifico que a decisão proferida serve de Carta Precatória, deste modo, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

providenciar a distribuição da Carta Precatória, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1002242-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002242-88.2018.8.11.0037 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ANTONIO CARLOS DOS 

SANTOS Parte Ré: RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Visto, Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta 

por ANTONIO CARLOS DOS SANTOS contra ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA S/A LTDA, ambos qualificados. Aduz que possui contrato 

de prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica de sua 

residência com a empresa reclamada (Unidade Consumidora nº 

6/2129555-5) e que foi notificado da existência de um débito pretérito em 

sua conta de energia elétrica no valor de R$ 2.010,04 (dois mil e dez reais 

e quatro centavos) referentes aos meses de fevereiro de 2015 a 

novembro de 2017. Alega que procurou a requerida, pois não concorda 

com os valores cobrados e que as documentações acostadas revelam 

que o suposto valor equivale a débitos eventuais, e que estes valores 

deveriam ser cobrados separadamente, tendo a ré a intenção de 

acrescentá-lo com objetivo único de legalizar tal debito pretérito ilegal e 

arbitrário, coagindo o cliente ao pagamento forçado, por conseguinte o 

corte em caso de inadimplemento, pratica claramente coercitiva e desleal. 

Requer em tutela antecipada, inaudita altera pars, para determinar que a ré 

se ABSTENHA de efetuar a suspensão do fornecimento de energia de 

elétrica ou seu imediato RESTABELECIMENTO, caso já tenha sido 

interrompido, em face do não pagamento do débito pretérito no valor de R$ 

1.930,05 bem como, se abstenha de inscrever o nome do autor nos 

órgãos SPC E SERASA, e por fim, estabeleça ASTREINTES caso 

descumprimento da ordem. Junta documentos. Decide-se. Preenchidos os 

requisitos, recebe-se a exordial nos seus precisos termos (art.319 e 320 

do CPC) e passa-se a análise do pedido de tutela. De acordo com art. 294 

a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A 

tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, poderá ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental. Em relação à medida 

liminar, para o deferimento de tutela é indispensável ao menos à existência 

de dois requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, quais sejam, 

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

processo. Nesse sentido dispõe do art. 300, do CPC: “A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Com 

efeito, para o deferimento da tutela antecipada basta, segundo Humberto 

Theodoro Júnior, o seguinte: “Para alcançar a satisfação antecipada do 

direito material, a lei exige da parte a prova inequívoca tendente a um 

imediato juízo de verossimilhança, além do perigo de dano iminente, ou, 

alternativamente, o abuso de direito de defesa por parte do réu (art. 300). 

As medidas de urgência, apresentam-se sempre como excepcionais e não 

como mera faculdade da parte ou do juiz. Não podem ser recusadas, 

quando presentes os seus pressupostos legais e configuram abuso de 

direito ou de poder, quando promovidas fora dos condicionamentos 

rigorosos da lei”. (in "Curso de Direito Processual Civil", vol. I, 41ª ed., 

Forense: Rio de Janeiro, 2004, p.46). No que tange ao aspecto da 

verossimilhança das alegações, leciona Ernane Fidélis Dos Santos: “A 

verossimilhança, pois, e a prova inequívoca, são conceitos que se 

completam exatamente para informar que a antecipação da tutela só pode 

ocorrer na hipótese de juízo de máxima probabilidade, a certeza, ainda que 

provisória, revelada por fundamentação fática, onde presentes estão 

apenas motivos positivos de crença”. (Manual de Direito Processual Civil, 

v. I, 5ª ed., p. 30). Em relação ao perigo de dano, cita-se o ensinamento de 

Fredie Didier Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Oliveira: “O receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, mencionado no art. 300, do NCPC, que 

justifica a antecipação da tutela assecuratória é aquele risco de dano: i) 

concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor 

subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer; e, enfim, iii) 

grave, que tem aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito. 

Enfim, o deferimento da tutela antecipada somente se justifica se a demora 

do processo puder causar à parte um dano irreversível ou de difícil 

reversibilidade. Isto é, quando não for possível aguardar pelo término do 

processo para entregar a tutela jurisdicional”. (Curso de Direito Processual 

Civil, v. 2, 2ª ed., Ed. Jus Podivm, p. 632/633). A requerida ao constatar a 

falha nos medidores de energia elétrica, e após realizar perícia 

unilateralmente, emite uma fatura com os valores que ela entende serem 

devidos, compelindo seu cliente ao seu pagamento, sob pena da 

suspensão do fornecimento de energia. Destaca-se que as 

concessionárias de serviço público, não podem se valer do corte de 

energia elétrica, com a finalidade de compelir os consumidores ao 

pagamento de faturas tidas como eventuais, que não retratam o consumo 

real de energia. Neste sentido é a jurisprudência do colendo Superior 

Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. DÉBITO 

PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM 

CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. A 

jurisprudência desta Corte firmou entendimento, no sentido de que o corte 

de energia elétrica pressupõe o inadimplemento de conta regular, relativa 

ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em 

razão de débitos antigos, uma vez que ainda existe demanda judicial 

pendente de julgamento em relação a esses débitos. Precedentes. Súmula 

83/STJ. Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. 

Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2016). Cita-se o entendimento no 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – CONSTATAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR – 

COBRANÇA DA DIFERENÇA – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – NÃO CABIMENTO – DÍVIDA 

PRETÉRITA – OUTROS MEIOS DE COBRANÇA – PRECEDENTES DO STJ E 

DESTA CORTE – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL 

JUROS MORATÓRIOS – DATA CITAÇÃO VÁLIDA – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – A PARTIR DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 do STJ) 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO – INOCORRÊNCIA – LUCROS CESSANTES – 

NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Configura-se legítima a cobrança de diferença 

apurada após vistoria realizada no medidor de energia elétrica e que 

obedeceu os ditames dispostos na legislação que rege a matéria. É ilegal o 

corte no fornecimento de energia elétrica com fundamento em fatura 

pretérita, conforme assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça e desta Corte Estadual. Dano moral configurado. No arbitramento 

da indenização por danos morais cabe ao julgador arbitrar o valor de 

acordo com o seu arbítrio, sopesando as circunstâncias do caso concreto 

e a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor. Não há que se falar 

em repetição de indébito, quanto não restou demonstrado nos autos a 

cobrança indevida ou o pagamento de débito inexistente. Os danos 

materiais, consubstanciados em lucros cessantes, não restaram 

comprovados no caso, não havendo que se falar no dever de indenizar. 

Por se tratar de relação contratual a incidência dos juros moratórios sobre 

indenização por danos morais inicia-se à partir da citação válida, e a 

correção monetária da data da sentença (arbitramento) conforme Súmula 

362 do STJ (TJ-MT - APL: 00021676720128110040 154708/2016, Relator: 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de 

Julgamento: 15/03/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

24/03/2017).(grifo nosso). Sendo assim, o corte no fornecimento de 

energia de elétrica, em virtude de faturas eventuais, emitidas em razão de 

consumo entendido pela requerida a maior, segundo orientação 

jurisprudencial, não deve prevalecer. O corte, somente seria possível nos 

casos de inadimplementos de conta regular, vencidas mês a mês. Dessa 

forma, a cobrança perpetrada, preenche os requisitos para concessão da 

tutela, pois o risco de dano irreparável decorre dos prejuízos decorrentes 

da suspensão da energia elétrica e inscrição do nome da autora nos 

órgãos de restrição ao crédito. Ademais, a medida pretendida não é 

irreversível, pois caso seja aferido posteriormente à improcedência da 

pretensão poderá ser restabelecido a inserção do nome nos órgão de 

proteção ao crédito. Forte nesses fundamentos, o Estado-juiz defere a 

tutela de urgência pleiteada, nos termos do artigo 300, caput do Código de 
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Processo Civil, para determinar que a empresa ré abstenha-se de 

suspender o fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora nº 

6/2129555-5, em razão do débito do débito no importe de R$ 2.010,04 

(dois mil e dez reais e quatro centavos), com vencimento para o dia 

20/02/2018; bem como, obste-se a parte ré de inscrever o nome e CPF da 

parte autora nos órgãos de restrição ao crédito, em razão do débito 

supracitado, sob pena de aplicação de astreintes no importe de R$300,00 

(trezentos reais) por dia de descumprimento, limitando-se à importância de 

R$30.000,00 (trinta mil reais), até ulteriores deliberações deste juízo. Caso 

a energia elétrica já tenha sido suspensa, determina-se o 

restabelecimento, em 24 (vinte e quatro) horas. Para seguimento do feito, 

em consonância com o artigo 334 do Código de Processo Civil, designa-se 

o dia 19/07/2018, às 15h00min, para audiência de conciliação (art. 165, do 

CPC). Conste que será realizada por conciliador, na sede deste juízo, na 

“sala de conciliação”. Cite-se e intime-se o requerido para comparecer a 

audiência. Conste que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. Não havendo acordo, ou se qualquer parte não comparecer na 

sessão designada, independente de intimação, o réu poderá oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art.335 do CPC. Via digitalmente assinada da decisão e instruída servirá 

como mandado, carta precatória ou ofício. A presente citação/intimação 

deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. 

Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais 

dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista 

no artigo 340 do CPC. Deferem-se os benefícios da assistência judiciária 

gratuita em favor da parte autora. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 27 de abril de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000161-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO BORGES DA SILVA (EXECUTADO)

MILENE ABADIA DA COSTA (EXECUTADO)

BORGES DA SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

informar em qual dos endereços informados no ID 12910963 e ID 

12910975 , no prazo legal. Bem como comprovar o depósito da diligência, 

para expedição de mandado de citação, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004971-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY RODRIGUES MACEDO (EXECUTADO)

WESLEY RODRIGUES MACEDO EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 138099 Nr: 9080-06.2014.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRIPINA REUTOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO 

E AGROPECUARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO MÜLLER - 

OAB:5841-B, RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8250-B/MT

 (...)No presente caso, não estão preenchidos os requisitos para 

concessão do pedido, uma vez que a embargante não trouxe prova de 

prejuízo que justificasse a reversibilidade da medida. Forte nesses 

fundamentos, o Estado-juiz indefere a liminar pleiteada.Outrossim, 

considerando o arresto realizado no processo cautelar n° 

4029-14.2014.811.0037, na qual esta embasada a mesma Cédula de 

Crédito Rural da execução de n° 5500-65.2014.811.0037, defere-se o 

efeito suspensivo, uma vez que já esta garantido o juízo.Determina-se o 

apensamento do processo n°4029-14.2014.811.0037.Para 

prosseguimento do feito, intimem-se as partes, para no prazo de 10 (dez) 

dias, informarem se possuem provas a produzir, esclarecendo a 

necessidade e pertinência da mesma, valendo o silêncio pela 

inexistência.Caso não tenham provas a produzir, esclareçam se entendem 

que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento 

conforme o estado do processo (artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015). 

Em caso de inercia do autor, intime-o novamente na pessoa de seu 

advogado, para manifestar se ainda possui interesse no feito, sob pena 

de extinção, no prazo de 05 (cinco) dias, decorrido o prazo, em caso de 

inercia, certifique-se e intime-se a exequente pessoalmente, no mesmo 

prazo, sob pena de extinção.Decorrido prazo sem manifestação, 

certifique-se e intime-se o requerido, para manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos do artigo 485, §5º, do CPC. Por fim, intimem-se as 

partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, caso queiram, se 

manifestem, findo o prazo a decisão saneadora se torna estável (art.357, 

§ 1º do Código de Processo Civil). Intime-se. Cumpra-se na forma e sob as 

penas da Lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 169444 Nr: 5008-05.2016.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATAS SILVA DE SOUZA EIRELI - ME - IMPERIAL 

CORRETORAS DE CEREAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROYAL COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970, MIRAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - 

OAB:MT/8.798, STEFFANE DE PAULA GOMES DOS SANTOS - OAB:MT/ 

19044, STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - OAB:MT-13.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:MT 13.907-B, 

NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR, PARA DEVOLVER 

OS PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 145791 Nr: 2444-87.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMP PARTICIPAÇÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIANO FERRARI, LUCIANA APARECIDA 

LAUERMANN FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA ROSSAROLLA BANDO - 

OAB:MT/ 12.951

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANE FERRARI DONIN - 

OAB:MT 15478

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA JANAINA ROSSAROLLA BANDO, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 142250 Nr: 811-41.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIPEDES DE SOUZA, FLÁVIO EMILIANO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO AFONSO ALVES - ESPÓLIO, MARIA 

JOSÉ LUCAS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CARRETO - 

OAB:18929/A - MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANIÉLA GONÇALVES 

FORTES FONTANA - OAB:13629 - MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 

13.318

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO RONALDO QUEIROZ GARICA, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 69267 Nr: 1575-03.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTE REVENDEDOR RETALHISTA JATEM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - 

OAB:MT/7719-B, JACQUELINE PETRONILHA SABINO PEREIRA - OAB:, 

MARCUS DE SOUSA OLIVEIRA - OAB:OAB/SP 252.425, VALDIR 

CECHET JÚNIOR - OAB:OAB/MT 4.111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Barbosa de Andrade 

- OAB:19921, Mar - OAB:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO EDVALDO ALVES RODRIGUÊS, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 16942 Nr: 2040-27.2001.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR MASCHIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO CARMO DE 

MORAES - OAB:12061/GO, ELCIO DIONIZIO DA COSTA - 

OAB:18982/GO, MARCOS HERINGER - OAB:MT/5280-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUÍS ZANON - OAB:RS 

14.705

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA MARCELLE FIGUEIREDO BUENO HERINGER, PARA 

DEVOLVER OS PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE 

PERDER O DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA 

CORRESPONDENTE A METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME 

DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 72743 Nr: 5064-48.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO GOELLNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO FRANCO DE 

ARAÚJO - OAB:MT 13.807, PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - OAB:MT 

3.568-B

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA SANDRA MARA BASEI, PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 63831 Nr: 3687-76.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI TELES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÓ TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES 

MÁQUINAS E TRATORES, BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Moreira de Almeida - 

OAB:MT 5882, ANTONIO ALVES DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT 7662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:MT 12.090-A, HIRAM SOUZA MARQUES - OAB:RO 

205, JOSÉ VITOR COSTA JUNIOR - OAB:MT 12.288

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 55101 Nr: 7797-55.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMEPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA SBRISSA ABUD 

- OAB:8963/TO, JORGE HUMBERTO NOGUEIRA REIS - OAB:, Paulo 

Emílio Monteiro Magalhães - OAB:8.988 - MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA MARILEI SCHUSTER, PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 133388 Nr: 5500-65.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E 

AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVOSTIAN REUTOW, AGRIPINA REUTOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Muller - OAB:5841-B, 

RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8250-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 Visto,

Considerando os princípios da celeridade e economia processual, visando 

garantir o interesse das partes, pois trata-se de produto perecível, 

determina-se a venda do produto arrestado, cujas providências ficarão a 

cargo do exequente com o depósito do valor correspondente (preço médio 

praticado pelas empresas Bunge, ADM e Cargill) em juízo, observadas as 

deduções legais.

Para análise dos demais pedidos aguarde-se o julgamento do processo em 

apenso.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102518/5/2018 Página 222 de 825



 Cod. Proc.: 25538 Nr: 1920-13.2003.811.0037

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO E INDUSTRIAS BRASILEIRAS COINBRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVOSTIAN REUTOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B, FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES FILHO - 

OAB:6.226-A/MT, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B, MÁRIO CREMA - 

OAB:MT 3873

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO NANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR, 

PARA DEVOLVER OS PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB 

PENA DE PERDER O DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA 

CORRESPONDENTE A METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME 

DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 41008 Nr: 3460-91.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE "PRIMACREDI"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO CAIRES, MANOEL SORANÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES 

FILHO - OAB:6.226-A/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, 

NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:164.246 SP, NELSON APARECIDO 

MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B, TAILOR HENRIQUE SOUZA - 

OAB:21916/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO JOÃO MANOEL JUNIOR, PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 37878 Nr: 471-15.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRONTEIRA COM. DE CEREAIS E REPRES. DE PROD. 

AGROP. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO RIBEIRO DE MORAES - ESPÓLIO, 

ANGELA PIERGENTILE DE MORAES - ESPÓLIO, POLIANA PIERGENTILE DE 

MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA MARILEI SCHUSTER, PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 145110 Nr: 2116-60.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEYTON SANTANA BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO CEZARINO CREMA, FABRÍCIO 

JACOB DA SILVA, HERALDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B, Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso - OAB:, ROGERIO DE BARROS 

CURADO - OAB:MT 10.944, SANDRA MARA ALVES ARANA FRANZÃO - 

OAB:MT 18597, TALITA MOURA BARRETO - OAB:19488-A-MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO GILBERTO JOSÉ CADOR , PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 22933 Nr: 2110-15.1999.811.0037

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR MASCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUÍS ZANON - OAB:RS 

14.705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCIO DIONIZIO DA COSTA - 

OAB:18982/GO

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA MARCELLE FIGUEIREDO BUENO HERINGER, PARA 

DEVOLVER OS PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE 

PERDER O DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA 

CORRESPONDENTE A METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME 

DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 163928 Nr: 2178-66.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROYAL COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATAS SILVA DE SOUZA EIRELI - ME - 

IMPERIAL CORRETORAS DE CEREAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:MT 13.907-B, 

NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - 

OAB:MT 16970, MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO GONÇALVES - 

OAB:8798, STEFFANE D PAULA GOMES DOS SANTOS - OAB:19044, 

STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - OAB:MT-13.618

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR, PARA DEVOLVER 

OS PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 149294 Nr: 4006-34.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO BENTHIEN JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCÂNTARA - OAB:MT/11.854, VICTOR VIDOTTI - OAB:MT/11439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 117129 Nr: 7801-53.2012.811.0037

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE MELO PEREIRA, BENEDITA DE 

ALBUQUERQUE BARBOZA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA COSENTINO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:13618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZAUL NUNES - 

OAB:MT/12211-B

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO IZAUL NUNES, PARA DEVOLVER OS PRESENTES AUTOS, 

NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE VISTA FORA 

DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO SALÁRIO 

MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 56969 Nr: 4670-12.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRADUAL MOTOS E PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILEI SCHUSTER - 

OAB:7721-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA SBRISSA ABUD 

- OAB:8963/TO, Paulo Emílio Monteiro Magalhães - OAB:8.988 - MT, 

RODRIGO CORBUCI - OAB:MT 15.002/B

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA MARILEI SCHUSTER, PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 43435 Nr: 5807-97.2006.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDOW COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 

- ME, ANGÊLA MARIA WALDOW, JAMES RAFAEL WALDOW, 

ELISANGELA REGINA GONÇALVES LINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:MT 8239-B

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 64186 Nr: 3947-56.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO CAIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARISA SALVAJOLI 

GUILHERME - OAB:MT 10.774-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS HERINGER - 

OAB:MT/5280-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA para manifestar 

sobre o documento de fls. 72/92

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 53887 Nr: 1604-24.2008.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNO GUNSCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO ADMINISTRADORA CONSÓRCIO 

S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:164.246 SP, 

NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A/MT, LUIZ 

GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 CERTIFICO que, foram efetuadas as anotações devidas no sistema 

acerca do retorno destes autos. Nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2007, art. 2º, inciso III, letra "j", impulsiono os autos, com a finalidade 

de intimar as partes, para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob pena de baixa e 

arquivamento automático.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 106019 Nr: 5058-07.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRO CASALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PATRICIA PINESSO - 

OAB:MS 9.523, CARLOS EDUARDO TIRONI - OAB:16311-B-MS, 

FABIANE TAGLIARI - OAB:PR 64.033, FERNANDA TAGLIARI - 

OAB:14776-A/MS, HEITOR CAETANO BEMVENUTTI HEDEKE - OAB:, 

MARIO KRIEGER NETO - OAB:8087/MS, RODOLPHO BENVENUTTI LIMA 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Visto,

Inicialmente, verifica-se a p.46, que o executado foi intimado para pagar o 

valor principal R$12.172,42, acrescido de custas processuais e 

honorários advocatício no valor de 10%, e conforme se extrai da p. 62, 

efetuou o pagamento somente do valor principal. Assim, pedido de p.679 e 

recebe-se o cumprimento de sentença, apenas em relação a estes 

valores.

Para apuração desses valores, intime-se o exequente para apresentar 

planilha de calculo atualizado no prazo de 15 (quinze) dias.

Com o calculo, intime-se do executado para pagar os valores indicados 

pelo exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 523 

CPC.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo acima 

fixado sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação (art.525 CPC).

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de advogado de 10% (dez) por cento.

Todavia, em observância a Súmula 517 do STJ, ressalte-se que, os 

honorários acima fixados somente serão devidos, após escoado o prazo 

para pagamento voluntário, com ou sem impugnação.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 34862 Nr: 2909-48.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERTI APARECIDO TONIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO BOLDRINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 

5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 

3873

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO JOÃO MANOEL JUNIOR, PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 
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SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 137804 Nr: 8885-21.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON PERERA, CLARICE BEE PERERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11.945B/MT, DEIVISON 

VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - OAB:14690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:MT/17.058, EDMAR DE JESUS RODRIGUES - 

OAB:10438/MT, RICARDO BATISTA DAMASIO - OAB:7222B, TAINARA 

RAVANELLO CARBONIERI - OAB:OAB-MT 15.651

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO RICARDO BATISTA DAMÁSIO, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 50333 Nr: 5596-27.2007.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA JOSEFA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS HERINGER - 

OAB:MT/5280-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADA A 

ADVOGADA MARCELLE FIGUEIREDO BUENO HERINGER , PARA 

DEVOLVER OS PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE 

PERDER O DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA 

CORRESPONDENTE A METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME 

DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 151033 Nr: 4855-06.2015.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E 

AGROPECUARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPINA REUTOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Muller - OAB:5841-B, 

RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - OAB:8250-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 (...)Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga IMPROCEDENTE o 

pedido e, em consequência, mantém a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita ao impugnado, nos termos do artigo 487, I, do CPC.Sem 

custas.Quanto aos honorários advocatícios deixa-se de arbitrar, pois 

incabíveis neste tipo de incidente processual.Determina-se o 

desapensamento destes autos do processo principal n° 

9080-06.2014.811.0037.Após o trânsito em julgado, observadas as 

formalidades legais, arquive-se, com baixa na distribuição. Publicada e 

registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 109343 Nr: 8552-74.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDREI JOSE DI DOMÊNICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. C. SOUTO CARVALHO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para manifestar sobre os documentos de, fls. 91/99, no prazo legal, 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 132406 Nr: 4723-80.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISABEL MARI & CIA LTDA, ARNO JOSÉ MARI, 

ISABEL MARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 Visto,

Em que pese os executados alegarem que os valores constantes nos 

autos são impenhoráveis, verifica-se que o contrato foi entabulado entre 

Hellen Karoline de Aguiar Rodrigues e Eduardo Rodrigo Wolff (105/108).

 Intime-se a Sra. Hellen Karoline de Aguiar Rodrigues (endereço - p. 105), 

para que se manifeste sobre a petição de p. 137 e 138, no prazo de 15 

(quinze) dias, de modo a evitar futura arguição de nulidade.

 Decorrido o prazo, em caso de manifestação, intimem-se as partes, no 

prazo legal. Caso contrário, concluso.

Em relação ao pedido de levantamento dos valores depositados em juízo, 

aguarde-se o cumprimento das deliberações acima.

A seguir, concluso para análise.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 115362 Nr: 5911-79.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DE TOCANTINS -UNITINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSEMIRO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:197627-SP, FABRÍCYO TEIXEIRA NOLETO - OAB:2937, 

JAIANA MILHOMENS GONÇALVES - OAB:4295-TO

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO GILBERTO JOSE CADOR, PARA DEVOLVER OS PRESENTES 

AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE 

VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO 

SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 17615 Nr: 2590-22.2001.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRESPANI & SUCOLOTTI LTDA - ME, NEDI 

SUCOLOTTI CRESPANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FRANCISCO 

QUESADA - OAB:MT. 6.288-A, FABIO SOUZA PONCE - OAB:9202/MT, 

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3286-A/MT, WALDIR 

CECHET JUNIOR - OAB:MT/4111

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO DARLEY DA SILVA CAMARGO, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 
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DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 171123 Nr: 5762-44.2016.811.0037

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINALDO TUNES PEREIRA, GISELLE TUNES PEREIRA 

VILELA, MAGDA TUNES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANI DADALT CRESPANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:MT/4111

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO WALDIR CECHET JUNIOR , PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 32609 Nr: 862-04.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRONTEIRA COM. DE CEREAIS E REPRES. DE PROD. 

AGROP. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO CREMA, MÁRIO CESAR CREMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARÃES - OAB:MT 15.873/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO MARIO CREMA, PARA DEVOLVER OS PRESENTES AUTOS, 

NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O DIREITO DE VISTA FORA 

DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A METADE DO SALÁRIO 

MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 106457 Nr: 5509-32.2011.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BENEDITO DO VALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL GONÇALVES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - 

OAB:MT 13059, MARIANA BLESSA SANT'ANA DE SOUZA - OAB:MT 

12.991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO O 

ADVOGADO RICARDO BATISTA DAMPASIO, PARA DEVOLVER OS 

PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE PERDER O 

DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA CORRESPONDENTE A 

METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 234 

§2° DO CPC.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001950-40.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE DA SILVA CAMARGO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH OAB - MT0021012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento 56/07-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar 

o requerente para que no prazo de 05(cinco) dias, junte a Nota Fiscal. 

Primavera do Leste, 07 de maio de 2018. Lidiane Memoria Campos Gestor 

(a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000058-62.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE BENEDITA RIBAMAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES CASTRO MENEZES OAB - MT16545 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1000058-62.2018.8.11.0037 AUTOR: 

ELIETE BENEDITA RIBAMAR RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- 

CGJ impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a requerente para 

no prazo legal impugnar a contestação. Primavera do Leste,7 de maio de 

2018 Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130522 Nr: 3151-89.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADECI FRANCISCA GUIMARAES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FORTINI MATEUS - 

OAB:MT/17.581-0, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - 

OAB:MT/17.533-0, EVANDRO SILVA SALVADOR - OAB:OAB-MT 

10.773-A, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:MT/11003/A, VALDIR 

SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

do retorno dos autos, bem como para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob 

pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 140386 Nr: 10454-57.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETE CARNEIRO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

do retorno dos autos, bem como para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob 

pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 129849 Nr: 2606-19.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FORTINI MATEUS - 

OAB:MT/17.581-0, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - 

OAB:MT/17.533-0, EVANDRO SILVA SALVADOR - OAB:OAB-MT 
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10.773-A, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:MT/11003/A, VALDIR 

SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

do retorno dos autos, bem como para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob 

pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130523 Nr: 3152-74.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IZABEL MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FORTINI MATEUS - 

OAB:MT/17.581-0, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - 

OAB:MT/17.533-0, EVANDRO SILVA SALVADOR - OAB:OAB-MT 

10.773-A, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:MT/11003/A, VALDIR 

SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

do retorno dos autos, bem como para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob 

pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133704 Nr: 5769-07.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI SOUSA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

do retorno dos autos, bem como para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob 

pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 138034 Nr: 9037-69.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGER MARCELO KABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, CIBELLY DE JESUS AMARAL - OAB:MT 18559, 

JULIANA PADILHA DE LIMA - OAB:MT 21010/O, LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

do retorno dos autos, bem como para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob 

pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 31587 Nr: 3822-64.2004.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, 

ÁGUAS DE PRIMAVERA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662, FABÍOLA CÁSSIA DE NORONHA SAMPAIO - 

OAB:4.997, JULIANA COPETTI - OAB:MT/15.746-B, TRAJANO 

CAMARGO DOS SANTOS - OAB:9171-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

do retorno dos autos, bem como para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob 

pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 199389 Nr: 8244-28.2017.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON HAMILTON PAIM VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL FELIPE TORRES 

TABORDA - OAB:MT 23214, HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - OAB:MT 

16.635, MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:MT 5665

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8244-28.2017.811.0037 (Código 199389)

Vistos.

Previamente ao julgamento dos Embargos, oficie-se a Junta Comercial do 

Estado de Mato Grosso – JUCEMAT para que informe, no prazo de 05 

(cinco) dias, se o embargante NELSON HAMILTON PAIM VIEIRA figurou no 

quadro de sócios ou gerente da empresa ETERMAT MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÕES LTDA, bem como quais sócios figuraram e ainda figuram 

junto à referida sociedade.

Com a juntada das informações, intimem-se as partes para se 

manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 04 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113284 Nr: 3637-45.2012.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO RODRIGUES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo José dos Santos - 

OAB:MT/12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

do retorno dos autos, bem como para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob 

pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 22448 Nr: 3279-32.2002.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILTON FERRUCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL JOSÉ DE REZENDE 

NETO - OAB:OAB/MT 8.705, RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:5.209, 

SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:MT/7619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

do retorno dos autos, bem como para manifestação, no prazo de 05 
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(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob 

pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126953 Nr: 9484-91.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANISE DALLABONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

do retorno dos autos, bem como para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob 

pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126991 Nr: 9524-73.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDECY JESUS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

do retorno dos autos, bem como para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob 

pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127007 Nr: 9540-27.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANIA CAROLINA DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

do retorno dos autos, bem como para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob 

pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 129830 Nr: 2587-13.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA DIAS DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FORTINI MATEUS - 

OAB:MT/17.581-0, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - 

OAB:MT/17.533-0, EVANDRO SILVA SALVADOR - OAB:OAB-MT 

10.773-A, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:MT/11003/A, VALDIR 

SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

do retorno dos autos, bem como para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob 

pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 129860 Nr: 2617-48.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIUZA SANTOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FORTINI MATEUS - 

OAB:MT/17.581-0, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - 

OAB:MT/17.533-0, EVANDRO SILVA SALVADOR - OAB:OAB-MT 

10.773-A, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:MT/11003/A, VALDIR 

SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

do retorno dos autos, bem como para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, promovendo, se for o caso, a execução do decisum, sob 

pena de baixa e arquivamento automático.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 121554 Nr: 4062-38.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETÚLIO GONÇALVES VIANA, IMOBILIÁRIA 

RIVA LTDA-ME, CÉZAR CLESER LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO ZANATTA - OAB:MT 

13.318, RAFAEL CARLOTTO CORREA - OAB:14144/MT, RODOLFO 

WILSON MARTINS - OAB:MT 5.858-A, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - 

OAB:MT/7619, TALITA BORGES REIS - OAB:19942/MT

 Processo nº: 4062-38.2013.811.0037 (Código 121554)

Vistos.

Ante a justificativa apresentada, defiro o pedido retro e redesigno a 

audiência para o dia 23/05/2018 às 13:30.

Intimem-se, COM URGÊNCIA.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 07 de maio de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002123-64.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO EDUCACIONAL N. G. LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS OAB - MT22115-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA DIAS MARQUES (EXECUTADO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS Dados do processo: 

Processo: 1002123-64.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 12.029,27; Tipo: 

Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[CORREÇÃO 

MONETÁRIA]; Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: INSTITUTO 

EDUCACIONAL N. G. LTDA - ME Parte Ré: EXECUTADO: ELISANGELA 

DIAS MARQUES Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) EXECUTADO: 

ELISANGELA DIAS MARQUES Data de Distribuição da Ação: 13/06/2017 

09:51:13. FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) acima 

qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos 

termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 
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suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução promovida pela 

EXEQUENTE: INSTITUTO EDUCACIONAL N. G. LTDA - ME em face de 

EXECUTADO: ELISANGELA DIAS MARQUES, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de 10299,57 referente ao ano letivo de 

2016, onde a executada firmou contrato de prestação de serviços 

educacionais para o estudante Pablo Henrique Benedix. VALOR TOTAL 

DO DÉBITO R$ 10.299,57 Débito Atualizado:R$ 12.029,27 

Despacho/Decisão: Vistos, Trata-se de ação de execução de titulo 

executivo extrajudicial, em que figura no polo ativo a empresa Instituto 

Educacional N. G. LTDA - ME e no polo passivo a pessoa de Elizangela 

Dias Marques. O titulo em comento refere-se ao contrato de prestação de 

serviços educacionais, devidamente assinado por duas testemunhas, cujo 

valor atualizado até o dia 13/06/2017 perfaz na importância de 

R$10.610,61(dez mil, seiscentos e dez reais e doze centavos). Houve a 

tentativa de citação/intimação da executada por meio de AR e por 

intermédio de oficial de justiça, visto que todas as tentativas tornaram 

frustradas. Quanto a isso, a exequente requer a citação/intimação pelos 

meios editalícios em conformidade com o enunciado 37, do FONAJE, senão 

vejamos: "Em exegese ao artigo 53, §3°,§4°, da Lei 9.099/95, não se aplica 

ao processo de execução o disposto no artigo 18, §2°, da referida lei, 

sendo autorizados o arresto e a citação editalícia quando não encontrado 

o de vedor, observados, o que couber, os artigos 830§§ do Código de 

Processo Civil (nova redação - XXI Encontro - Vitória /ES)". Posto isso, 

Defiro o pedido da citação/intimação por edital. Cite-se a executada por 

edital, com prazo de 20(...) dias, no termo do artigo 256 e seguintes do 

novo Código de Processo Civil, para, querendo, responder a ação no 

prazo legal. Intime-se a exequente para que apresente o calculo do debito 

atualizado da presente ação, no prazo de 10(dez) dias. Às Providências. 

.Assinado digitalmente Juiz de Direito ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda 

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

prazo de 20 (trinta) dias para opor embargos. E, para que chegue ao 

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

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, NOEMIA KLEIN FERNANDES,digitei. 

PRIMAVERA DO LESTE, 7 de maio de 2018 SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: RUA 

BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 - TELEFONE: (66) 3500 1100

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005481-37.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ERIK JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARROS PRIETO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONDINA MORO OAB - MT0016569A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1005481-37.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 36.973,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ERIK 

JOSE DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: BARROS PRIETO & CIA LTDA - 

ME Vistos, Trata-se da ação de ressarcimento cumulado com indenização 

por danos morais e pedido de antecipação de tutela de urgência pleiteado 

por Érik José dos Santos em face de Centro de Formação de Condutores 

Senna, pelos fatos e fundamentos narrados na inicial. Designe-se 

audiência de Tentativa de Conciliação, ocasião em que a parte ré poderá 

contestar a presente ação nas formas em que a lei possibilita (escrita e 

por meio de advogado, ou verbalmente e de forma pessoal). A 

contestação poderá ser ofertada até cinco (5) dias após a audiência de 

conciliação, devendo ser consignado no mandado que não havendo 

contestação também será decretada a revelia nos autos. Caso a 

contestação venha acompanhada de documentos e sejam argüidas 

preliminares, poderá a parte autora impugna-la no prazo de cinco dias, 

saindo da audiência de conciliação ciente de tal aspecto. Caso a parte ré 

não compareça para a audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, 

reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Dos 

Fatos. Alega na petição inicial que o requerente iniciou o processo de 

habilitação A/B, Renach n°SP699095735, na data de 18/10/2015, com 

validade de um ano, conforme resolução 168/04 e portaria 15/05, efetuado 

na cidade de Guarujá-SP. Relata que concluiu exame médico no dia 

04/04/2016 e psicotécnico em 05/03/2016. Aponta que mudou para a 

cidade de Primavera do Leste/MT no mês de maio de 2016 e procurou a 

requerida no mês de julho do mesmo ano para dar prosseguimento à 

carteira de habilitação. O contrato de prestação de serviços foi ajustado 

no valor de R$1.750,00(um mil, setecentos e cinquenta reais), sendo 

adimplida a entrada na importância de R$350,00(trezentos e cinquenta 

reais), o pagamento de mais 04(quatro) parcelas equivalente ao mesmo 

valor, mais taxa de transferência do processo iniciado no estado de São 

Paulo para o estado de Mato Grosso, na importância de R$80,00(oitenta 

reais). Em 04 de julho de 2016, a requerida emitiu o Renach MT626258553, 

com a transferência do processo de habilitação que havia iniciado no 

estado de São Paulo. Afirma que efetuou novamente o exame médico e 

psicotécnico, frequentou as aulas preparatórias para a avaliação teórica e 

realizou avaliações simuladas. Assevera que foi impedido de executar a 

prova teórica em decorrência do vencimento de seu processo, tendo de 

iniciar todo o procedimento exigido para expedir a carteira de habilitação. 

Aduz que a requerida abriu novo Renach MT630066965 na data de 02 de 

maio de 2017 e o requerente foi orientado a adimplir novamente a entrada 

no valor de R$350,00(trezentos e cinquenta reais), referente ao novo 

processo de habilitação. Não obstante, o autor informa que a abertura do 

novo Renach é ilegal, tendo em vista que o antigo Renach ainda estava em 

vigor. Considerando que o autor foi impedido de executar a prova teórica, 

houve o adimplemento parcial do processo de habilitação. Nesse sentido, 

a requerida exige o adimplemento integral do novo Renach, não reconhece 

o pagamento parcial do processo anterior e nega a entrega dos 

documentos de transferência para concluir em outra autoescola. Em 

contrapartida, a requerida esclarece que o autor compareceu à 

autoescola na data de 10 de junho de 2016, confirma a abertura do novo 

Renach na data de 04 de julho de 2016 e fez o curso apenas no mês de 

abril de 2017. A requerida alega que o autor concluiu o curso e os 

colaboradores fizeram o agendamento da prova teórica perante o sistema 

do Detran/MT. Todavia, o sistema do Detran acusou que o processo já 

estaria vencido no momento da prova teórica, sendo necessário a 

reativação para dar continuidade o agendamento da prova. No entanto, a 

requerida informou ao requerente que deverá pagar apenas a taxa no 

valor de R$136,14(cento e trinta e seis reais e quatorze centavos) para a 

reativação. No caso, o autor autorizou a reativação do processo e foi 

emitido novo Renach na data de 02 de maio de 2017 MT630066965. 

Todavia, a requerida entregou o processo ao autor para fazer a fotografia 

e o cadastro da digital, bem como entregou a guia da reativação do 

processo de habilitação. Ademais, a requerida relata que o autor não 

adimpliu a fatura e não devolveu o processo à autoescola. A requerida 

informa que o autor esta inadimplente, não solicitou a transferência do 

Renach à autoescola de sua preferência, bem como nunca impediu de 

fazer tal ato, sem falar que não houve a devolução do processo para a 

requerida. Conclui a requerida que o autor teria até a data de 02/05/2018 

para finalizar o processo de habilitação, sob pena de ficar impedido de 

reaproveitar todos os exames e cursos já realizados. É o relato. Decido. 

Inicialmente, consigno que o autor pactuou contrato de prestação de 

serviços referente à primeira habilitação da data de junho de 2016, 

comprovou apenas o adimplemento da importância de R$320,00(trezentos 

e vinte reais) e efetuou o pagamento da taxa de transferência no valor de 

R$80,00(oitenta reais), ambos na data de 05 de junho de 2016. A abertura 

do Renach de n° SP669095735, na cidade de Guarujá, na capital de São 

Paulo, foi comprovada no evento de n°10728493. No caso, o artigo §3°, do 

artigo 2°, da Resolução n°168/04 assevera que o processo do candidato à 

habilitação ficará ativo no órgão ou entidade executiva de trânsito do 

Estado ou do Distrito Federal, pelo prazo de 12(doze) meses, contados da 

data do requerimento do candidato. O DENATRAN, órgão máximo 

executivo de trânsito, por sua vez, editou a Portaria n°15, de 31 de maio 

de 2005, forte no artigo 19 do Código de Transito Brasileiro, cujo artigo 1° 

ratifica o cancelamento do processo de primeira habilitação não concluído 

no prazo de 12 meses, in verbis: “ O processo de primeira habilitação não 

concluído no prazo de que trata o §3° do artigo 2° da Resolução 168, 
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deverá ser cancelado. (...) §2º. O órgão ou entidade executivo de trânsito 

dos Estados e do Distrito Federal poderá, mediante procedimento próprio, 

efetuar o aproveitamento de : a) Cursos realizados – por mais de 12 

meses, desde que os dados estejam preservados em sistema 

informatizado; b) Taxas pagas, conforme legislação em vigor”. Com base 

nos diplomas supracitados, insta salientar que o autor compareceu à 

autoescola na data de 10 de junho de 2016, foi confirmado o Renach de n° 

MT626258553 na data de 04 de julho de 2016, mas o autor procedeu ao 

curso apenas na data de abril de 2017, conforme certificado de conclusão 

do curso(id. n°12149565, id. n°12149571). No entanto, até o momento da 

realização do curso, é verídico que o prazo não havia prescrito, porém, a 

data designada pelo Detran para a realização da avaliação teórica, 

presume que havia perdido sua eficácia, até porque a previsão dos 

efeitos do processo estavam previstos até o mês de julho de 2017. O 

esclarecimento da requerida não invoca o surgimento de novo contrato de 

prestação de serviços, muito menos o pagamento integral desse contrato, 

mas sim que o autor efetuasse o pagamento da taxa exigida pelo Detran, 

vinculado ao Renach de n° MT630066965 aberto na data de 02 de maio de 

2017, com objetivo de reativar o processo de habilitação, o que presume 

não ter sido feito pelo autor. Assim, nos termos do artigo 300 do NCPC, 

ante a carência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo 

da demora, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Determino que o 

requerente apresente comprovante de endereço no prazo de 15(quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial. Primavera do Leste-MT, 04 de 

maio de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002374-48.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL PRIMAVERA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR GOMES (EXECUTADO)

MARCIA CONCEICAO ZAMPAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002374-48.2018.8.11.0037; Valor causa: R$ 7.707,05; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[VALOR DA 

EXECUÇÃO / CÁLCULO / ATUALIZAÇÃO]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: CENTRO EDUCACIONAL PRIMAVERA LTDA - EPP 

Parte Ré: EXECUTADO: MARCIA CONCEICAO ZAMPAR, JULIO CESAR 

GOMES Vistos, Para se admitir que a pessoa jurídica possa demandar no 

Juizado Especial Cível, faz-se mister a comprovação de que a mesma se 

enquadre na situação de microempresa ou empresa de pequeno porte, ou 

dentre aquelas previstas no artigo 8º, §1º, da Lei 9.099/1995. Sendo 

assim, tendo em vista que o contrato social indica que a exequente é 

empresa limitada, bem como considerando que esta aparece nos autos 

tanto como microempresa quanto como empresa de pequeno porte, 

deverá a exequente juntar documento atualizado que comprove ser uma 

microempresa ou empresa de pequeno porte, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção do feito. Comprovada a legitimidade ativa, citem-se 

os executados para pagar o valor exequendo em 03 (três) dias, contados 

da citação (artigo 829, caput, do CPC/2015), sob pena de PENHORA e 

AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida. 

Efetuada a penhora, deverá a Gestora designar audiência de conciliação. 

Sendo penhorados bens móveis, o encargo de depositário deve ficar 

preferencialmente com o credor, promovendo-se a competente remoção, 

ao passo que se a penhora recair sobre bens imóveis caberá ao devedor 

o encargo de fiel depositário. Autorizo ao Sr. Oficial de Justiça a utilização 

das prerrogativas constantes do art. 212, §2º, do CPC, quando do 

cumprimento do mandado, se requerido. Serve o presente despacho como 

carta/mandado de citação, conforme dados constantes da petição inicial. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 2 de maio de 2018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001909-73.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTO ANTONIO MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUBER ALVES PEIXOTO DE FARIA OAB - MT19165/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVANIR VIEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001909-73.2017.8.11.0037; Valor causa: R$ 3.981,37; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[TÍTULOS 

DE CRÉDITO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: SANTO 

ANTONIO MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME Parte Ré: 

REQUERIDO: DAVANIR VIEIRA Vistos, HOMOLOGO, para que produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre Santo Antonio 

Materiais para Construção LTDA – ME e Davanir Vieira, noticiado nos 

autos(id. n°11448153, 11448165). Em consequência, julgo extinto o 

presente processo em conformidade com o art. 487, III, alínea “b”, do 

CPC/2015. Publicado e registrado no Sistema PJE. Proceda-se com o 

encerramento dos autos no Sistema PJE. Primavera do Leste – MT, 26 de 

abril de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010796-63.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE EVANGELISTA DIAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELLE SAGGIN PACHECO OAB - MT0014129S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010796-63.2013.8.11.0037; Valor causa: R$ 545,37; Tipo: Cível; Espécie: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: VIVO S.A. Parte Ré: 

EXECUTADO: ELAINE EVANGELISTA DIAS Vistos, Considerando que o 

requerido/exequente deixou decorrer prazo para manifestar sobre 

possível parcelamento do cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

485, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente 

procedimento executório, encerrando o processo sem julgamento de 

mérito, facultada a repropositura de pedido de cumprimento de sentença 

em autos autônomos. Transitado em julgado, arquive-se com baixa. 

Primavera do Leste/MT, 27 de abril de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 204738 Nr: 1691-28.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER ALMEIDA PORTELA, FELIX JOSÉ 

RESENDE SADDI, NICANOR DE SOUZA FILHO, NEUZA MARIA DE 

BARROS, CARLOS NORBERTO DE BARROS, SIZEMAR VENTURA DE 

SOUZA, DELIBAR JARDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA DOMINGOS 

RODRIGUES - OAB: MT 17.730, Mario Aparecido Leite Cangussu 

Prates - OAB:4652

 Código 204738
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Vistos, etc.

1. Designo o dia 04/06/2018 às 17:25 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 12 de abril de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 207406 Nr: 2938-44.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ PEREIRA DA CRUZ, PEDRO LUIS 

AISE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdir Pimpinati - 

OAB:OAB-MT 6.145 B, VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - 

OAB:9331/O

 Código 207406

Vistos, etc.

1. Designo o dia 06/06/2018 às 13:30 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 04 de maio de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 164584 Nr: 2484-35.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO MARTINS DA SILVA, MILTON DO 

CARMO MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ROBERTO ZILIANI - 

OAB:MT/644

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça - intimo o advogado dos acusados 

que foi expedida carta precatória com prazo de 60 (sessenta dias) para a 

Comarca de Diamantino - MT, para oitiva da testemunha Attilio Reginato;

Primavera do Leste-MT, 07 de maio de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 173752 Nr: 7267-70.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON DE RAUJO VITORINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Código 173752

Vistos.

1. Não verificados os casos de rejeição liminar previsto no art. 395 do 

CPP, recebo a denúncia em desfavor de ADAILTON DE ARAUJO 

VITORINO dando-o como incurso nos artigos nela mencionado.

2. Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 dias (CPP, art. 396, caput), consignando no mandado que o oficial de 

justiça deverá indagar ao acusado se o mesmo possui condições 

financeiras para constituir advogado.

3. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).

4. Não apresentada às respostas, no prazo legal, desde já, nomeio a 

Defensoria Pública para oferecê-la em até 10 dias (CPP, art. 396-A, § 2º).

5. Sem prejuízo, indefiro o item a da cota ministerial de fl. 30, vez que não 

comprovada a impossibilidade do Ministério Público providenciar por seus 

próprios meios as certidões requeridas, nos termos do item 7.5.1, inciso III, 

da CNGC Judicial.

6. Outrossim, considerando que em Consulta Processual ao Sistema Apolo 

verificou-se que o réu não responde a outra ação penal, designo 

audiência para proposta da suspensão condicional do processo para dia 

19.09.2017 ás 14:50hs.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

 Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001057-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELI DA SILVA 01508790167 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WURZIUS OAB - MT0014006A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN DE CEZAR MACHADO DE SOUZA (REQUERIDO)

JONATHAN DE CEZAR MACHADO DE SOUZA EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001057-06.2018.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação cautelar antecedente inominada proposta por 

JOCELI DA SILVA em desfavor de JONATHAN DE CEZAR MACHADO DE 

SOUZA EIRELI-ME, ambos devidamente qualificados nos autos, pelos fatos 

e fundamentos expostos na exordial, o qual veio acompanhada dos 

documentos de id. 12058981 e ss. Indeferiu-se o pleito liminar, id. 

12071796. Logo adiante, o autor requereu a desistência (id. 12073909). 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Pois bem. Segundo CRUZ e TUCCI, a desistência pode ser 

definida como "a abdicação expressa da posição processual alcançada 

pelo autor, após o ajuizamento da ação". Como se vê, ao contrário do que 

ocorre com a renúncia ao direito sobre o qual se fundamenta a pretensão 

articulada (causa de extinção do processo com resolução de mérito), a 

desistência da ação produz efeitos apenas processuais, não atingindo o 

direito material que permanece incólume. Ademais, entendo ser 

desnecessária a intimação da parte demandada, haja vista que ainda não 

ocorreu a triangularização processual. Assim, HOMOLOGO a desistência 

da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO proposto por JOCELI DA SILVA em desfavor de 

JONATHAN DE CEZAR MACHADO DE SOUZA EIRELI-ME, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Estatuto Adjetivo Civil. CUSTAS, se houver, pela parte 

autora. PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 

42/2008/CGJ. Uma vez certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, 

ARQUIVE-SE, observando as formalidades legais. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 02 de Maio de 

2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003508-72.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO EDIANO SOUSA SILVA (REQUERIDO)

 

Autos n. 1003508-72.2016.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão proposta por BANCO 

ITAÚ - UNIBANCO S/A em desfavor de RAIMUNDO EDIANO SOUSA SILVA, 

ambos devidamente qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos 

expostos na exordial, o qual veio acompanhada dos documentos de id. 
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4330438 e ss. Entre um ato e outro, anteriormente ao cumprimento da 

liminar deferida, o autor requereu a desistência (id. 12865495). Vieram-me 

os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. 

Segundo CRUZ e TUCCI, a desistência pode ser definida como "a 

abdicação expressa da posição processual alcançada pelo autor, após o 

ajuizamento da ação". Como se vê, ao contrário do que ocorre com a 

renúncia ao direito sobre o qual se fundamenta a pretensão articulada 

(causa de extinção do processo com resolução de mérito), a desistência 

da ação produz efeitos apenas processuais, não atingindo o direito 

material que permanece incólume. Ademais, entendo ser desnecessária a 

intimação da parte demandada, haja vista que ainda não ocorreu a 

triangularização processual. Assim, HOMOLOGO a desistência da ação, 

para fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em 

consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO proposto por BANCO ITAÚ - UNIBANCO S/A em desfavor de 

RAIMUNDO EDIANO SOUSA SILVA, nos termos do artigo 485, VIII, do 

Estatuto Adjetivo Civil. Por conseguinte, REVOGO a liminar deferida. 

Havendo restrição judicial, PROCEDA-SE a baixa. CUSTAS, se houver, 

pela parte autora. P.R.I.C. Às providências. Sorriso/MT., 04 de Maio de 

2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002858-25.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN OLIMPIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Lorival de Souza Gomes (REQUERIDO)

 

Autos n° 1002858.25.2016.8.11.0040 Sentença extinção execução Vistos 

etc. Cuida-se de Ação de Execução de Alimentos promovida por Isabella 

Hadanne da Silva, representada por sua genitora Mirian Olimpio da Silva 

em face de Lorival de Souza Gomes, todos qualificadas nos autos, pelos 

fatos expostos na inicial de Id. 3316380. A execução tramitou 

regularmente, sendo que, pelo petitório de Id. 12288767, a exequente 

informou ter realizado acordo extrajudicial com o devedor, o qual inclui o 

valor do débito em execução, motivo pelo qual requer a extinção da 

presente execução. Convidado a manifestar-se, o MPE concordou com a 

extinção da execução, Id. 12297717. Pois bem. Ante a notícia de quitação 

do débito pelo devedor e a manifestação favorável do MPE, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, o que faço com fundamento no art. 

artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas, se houver, pelo 

executado. Transitada em julgado a presente sentença, certifique-se e 

arquive-se. P.R.I.C. Sorriso/MT, 04 de Maio de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002272-85.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA ALVES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Autos n. 1002272-85.2016.8.11.0040. Vistos etc. CIENTE da v. decisão 

proferida no Conflito de Competência n. 1003646-91.2018.8.11.0000. 

INTIMEM-SE as partes para que se manifestem acerca da concordância ou 

não da avaliação médica de id. 5899642, assinalando prazo de 10 (dez) 

dias. No mais, em atenção ao princípio do contraditório, INTIME-SE a 

requerente para, querendo, no prazo acima assinalado, se manifestar 

quanto os documentos encartados pela demandada em id. 8038403 e ss. 

Por fim, no que pertine às informações requisitadas, segue ofício anexo, o 

qual deverá ser imediatamente encaminhado à Secretaria da Primeira 

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado via Malote Digital. 

Oportunamente, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT, 02 de Maio de 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005987-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA BRESSAN MANZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA BRESSAN MANZ OAB - MT0016895-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1005987-04.2017.8.11.0040. Vistos etc. Conclusão 

desnecessária. INTIME-SE a parte autora para, querendo, apresentar 

impugnação à contestação no prazo legal. Oportunamente, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 

02 de Maio de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000677-51.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA PINHEIRO FERREIRA OAB - MT0016630A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR LOCH (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY FRANCISCO LINS DE FARIA OAB - MT0013126A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000677-51.2016.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 11.393,42; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156)/[BUSCA E APREENSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: BANCO ITAUCARD S/A Parte Ré: EXECUTADO: NAIR LOCH 

Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença promovido por NAIR 

LOCH em face de BANCO ITAUCARD S/A, no qual requer o pagamento de 

multa diária fixada ante a não restituição do bem no prazo assinalado pelo 

Juízo. Pois bem, acerca do pugnado, entendo que o pleito não merece 

prosperar, visto que a decisão que estabeleceu multa diária pelo 

descumprimento de decisão judicial foi proferida na data de 28/09/2016 (Id. 

2979320), enquanto a declaração assinada pela requerida atestou a 

entrega do veículo no dia 22/09/2016 (Id. 10447751), ou seja, antes 

mesmo da decisão que fixou a astreinte. Assim, tendo em vista que a 

entrega do bem se deu em momento anterior a decisão que fixou multa 

diária, descabido qualquer pleito nesse sentido, razão pela qual INDEFIRO 

o pedido de Id. 12274513. Por fim, nada mais sendo requerido, 

ARQUIVEM-SE os autos. Às providências. Sorriso/MT., 03 de Maio de 

2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005908-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO MAGALHAES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Autos n. 1005908-25.2017.8.11.0040 Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão promovida por 

BRADESCO FINANCIAMENTOS em desfavor de FERNANDO MAGALHAES 

DA SILVA, ambos devidamente qualificados no presente feito, pelos fatos 

e fundamentos expostos na exordial, a qual veio acompanhada dos 

documentos de id. 10774015 e ss. Pela decisão proferida em id. 

10824234, determinou-se a emenda da exordial. O requerente requereu 

dilação de prazo em id. 11169400, 11951539 e 11951566, entretanto, 

decorridos os prazo, deixou de atender o comando judicial 

supramencionado, consoante se extrai pela certidão de id. 12756732. 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Pois bem. Sobre o assunto, o Código de Processo Civil dispõe o 

seguinte, in verbis: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 
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irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial. “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir 

a petição inicial; (...)” Do breve relato acima, se tem que, determinado a 

parte autora a emenda da inicial, não obstante tenha sido devidamente 

intimado, a mesma deixou de atender o comando judicial (id. 12756732), de 

modo que, o indeferimento da inicial com a consequente extinção do 

processo é medida que se impõe. Por oportuno, anoto que, o indeferimento 

da petição inicial e, posterior extinção do processo sem resolução do 

mérito, não está condicionado à intimação pessoal da parte autora, eis 

que, o Estatuto Processual Civil, não traz insculpido em seu bojo 

mencionada previsão. Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta 

INDEFIRO a petição inicial, e consequentemente, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art. 

485, I c.c art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 

CUSTAS, se houver, pelo autor. HONORÁRIOS advocatícios indevidos. 

P.R.I.C. Às providências. Sorriso/MT, 04 de Maio de 2018. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004445-48.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA GONCALVES FERRO (REQUERENTE)

G. F. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Autos n. 1004445-48.2017.8.11.0040 Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de alvará judicial para lavratura de contrato de 

compra e venda de imóvel urbano interposto por GABRIEL FERRO LAFIN, 

representado pela genitora JUCÉLIA GONÇALVES FERRO, ambos 

devidamente qualificados no presente feito, pelos fatos e fundamentos 

expostos na exordial, a qual veio acompanhada dos documentos de id. 

9665831 e ss. Pela decisão proferida em id. 11730202, determinou-se a 

emenda da exordial. Certificou-se o decurso do prazo para que a autora 

procedesse a emenda da inicial (id. 12761398). Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. 

Sobre o assunto, o Código de Processo Civil dispõe o seguinte, in verbis: 

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. “Art. 485. O 

juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...)” Do 

breve relato acima, se tem que, determinado a parte autora a emenda da 

inicial, não obstante tenha sido devidamente intimado, a mesma deixou de 

atender o comando judicial (id. 12761398), de modo que, o indeferimento 

da inicial com a consequente extinção do processo é medida que se 

impõe. Por oportuno, anoto que, o indeferimento da petição inicial e, 

posterior extinção do processo sem resolução do mérito, não está 

condicionado à intimação pessoal da parte autora, eis que, o Estatuto 

Processual Civil, não traz insculpido em seu bojo mencionada previsão. 

Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta INDEFIRO a petição 

inicial, e consequentemente, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, I c.c art. 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. CUSTAS, se houver, 

pelo autor. HONORÁRIOS advocatícios indevidos. PUBLIQUE-SE. 

DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ. 

TRANSITADA EM JULGADO, o que deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE 

os autos com as anotações e baixas de estilo. CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 04 de Maio de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000219-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIVELTON RODRIGUES DE SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000219-97.2017.8.11.0040. Sentença com Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão com pedido de 

concessão de liminar ajuizada por OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO em desfavor de ELIVELTON RODRIGUES DE SOUZA DE 

OLIVEIRA, ambos devidamente qualificados nos autos, pelos fatos e 

fundamentos expostos na exordial, a qual veio acompanhada dos 

documentos de id. 4664860 e ss. Recebida a exordial, deferiu-se a liminar 

de busca e apreensão (id. 4845234). Citação, id. 9875295. Auto de busca, 

apreensão e depósito, id. 12343182. Em id. 12404797, o autor requereu o 

julgamento antecipado feito. Certificou o decurso do prazo para 

manifestação da requerida (id. 12835979). Vieram os autos conclusos. É 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Situando a questão, cuida-se de 

ação de busca e apreensão ajuizada por OMNI S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em desfavor de ELIVELTON 

RODRIGUES DE SOUZA DE OLIVEIRA, alegando, em síntese, que celebrou 

contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia para 

aquisição do veículo descrito na exordial, aduzindo, ainda, que o 

demandado encontra-se inadimplente. Asseverou ainda, a ocorrência da 

mora na forma do Decreto Lei n. 911/69. Por estas razões, ingressou com 

a presente demanda, pugnando pela busca e apreensão do veículo e pela 

consolidação do domínio e posse plena e exclusiva dos bens em favor do 

credor, ora requerente. Pois bem. Conforme passo a expor, verifica-se 

que, in casu o pedido inicial merece prosperar, ante a total incidência dos 

efeitos da revelia, pois, citado acerca dos termos da presente demanda 

(id. 12341853), quedou-se inerte, nada contrapondo à pretensão do 

proprietário fiduciário (id. 12835979). De fato, é de se aplicar totalmente os 

efeitos previstos no art. 344, do Código de processo Civil, proferindo 

sentença (art. 355, II, CPC), consolidando a posse e domínio dos bens em 

favor do autor, na forma do Decreto-Lei 911/69, pois se trata de direito 

disponível, com plena presunção de veracidade dos fatos afirmados, 

mormente quando coligados à prova documental encartada ao feito. Sobre 

os efeitos da revelia, o mencionado artigo 319 do CPC dispõe que: Art. 

344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 

Por oportuno, transcrevo o julgado abaixo: “BUSCA E APREENSÃO. 

DECRETO LEI 911/69. CONSTITUCIONALIDADE. JURIDICIDADE DO PEDIDO. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA 

AFASTADA. REVELIA. EFEITOS. VERACIDADE DOS FATOS. I - O pedido 

de busca e apreensão, com fulcro no Decreto Lei no. 911/69, é 

juridicamente possível, vez que a norma e suas posteriores modificações 

foram recepcionadas pela Carta Política de 1988. Rejeito a preliminar II - 

Decretada a revelia, é permitido ao juiz julgar antecipadamente a lide, sem 

que haja cerceamento de defesa. Rejeito a preliminar III - Por força do 

princípio da instrumentalidade das formas e da efetividade da prestação 

jurisdicional, não há falar em nulidade da sentença que deixa de 

mencionar, no dispositivo, a reconvenção, quando os fatos alegados 

contrapõem-se aos presumidos verdadeiros pelo efeito da revelia. Rejeito 

a preliminar IV - Em sede recursal, o réu revel só pode alegar questões 

não apreciadas pelo juízo monocrático e de ordem pública, pois a apelação 

não tem o condão de substituir a contestação extemporânea.) 

Nº1.0702.06.325324-0/001(1), Relator: Fernando Botelho, julgamento em 

31/01/2008). Sendo assim, a procedência da demanda é medida que se 

impõe. Ante o exposto, e considerando tudo o que mais dos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na ação de busca apreensão 

ajuizada por OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em 

desfavor de ELIVELTON RODRIGUES DE SOUZA DE OLIVEIRA e, 

CONSOLIDO nas mãos do autor a posse e domínio plenos e exclusivos 

dos bens indicados na exordial, ficando o credor fiduciário autorizado a 

realizar a venda extrajudicial da coisa (art. 2º, Decreto-Lei nº 911/1969). 

Por conseguinte, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

CONDENO o requerido ao pagamento das CUSTAS PROCESSUAIS, bem 

como HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que, na forma do artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil, FIXO em 10% do valor atribuído à causa. P.R.I.C. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 

04 de Maio de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000861-36.2018.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ANTHONY RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

1000861-36.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 7 de maio de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005420-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CM HOSPITALAR S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI DE AZEVEDO MARQUES OAB - SP328344 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - 

INDSH (EXECUTADO)

 

Autos n. 1005420-70.2017.8.11.0040. Vistos etc. Diante da inércia das 

partes no tocante ao cumprimento das determinações exaradas em id. 

10694843, DEIXO de homologar o acordo entabulado em id. 10402152. 

Desta feita, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias 

requerer o que entender de direito. Decorrido o prazo sem manifestação, 

INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, através de seu representante 

legal, para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos 

do art. 485, inciso III, do CPC. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT, 04 de Maio de 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001555-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BORGES DOS SANTOS (EXECUTADO)

NEILA BORGES DOS SANTOS GRANDO - ME (EXECUTADO)

NEILA BORGES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Mauro da Silva Andrieski OAB - MT0010925A-B (ADVOGADO)

 

Autos n. 1001555-39.2017.8.11.0040. Sentença Homologatória de Acordo 

Vistos etc. Cuida-se de execução de título extrajudicial promovido por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE EMPRESÁRIOS – SICOOB EMPRESARIAL 

MT em desfavor de NEILA BORGES DOS SANTOS GRANDO – ME, NEILA 

BORGES DOS SANTOS GRANDO e ANTONIO BORGES DOS SANTOS, 

todos devidamente qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos 

expostos na exordial. Entre um ato e outro, as partes informaram que se 

compuseram amigavelmente, pugnando pela homologação da avença e a 

extinção do feito (id. 12952054). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO e 

DECIDO. Pois bem. Presentes os requisitos autorizadores, HOMOLOGO o 

acordo firmado entre as partes COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

EMPRESÁRIOS – SICOOB EMPRESARIAL MT, NEILA BORGES DOS 

SANTOS GRANDO – ME, NEILA BORGES DOS SANTOS GRANDO e 

ANTONIO BORGES DOS SANTOS, encartado id. 12952054, que passa a 

fazer parte integrante da presente, para que surta seus jurídicos e legais 

efeito e, por conseguinte, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

O PRESENTE FEITO, na forma do artigo 487, inciso III, alínea ‘b” do Código 

de Processo Civil. CUSTAS FINAIS ISENTAS, na forma do art. 90, §3º do 

CPC e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, na forma avençada pelas partes. 

P.R.I.C. Ante a renúncia das partes com relação ao prazo recursal, 

EXPEÇA-SE o competente alvará de liberação. CUMPRA-SE, expedindo-se 

o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 04 de Maio de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003030-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROZIVAL PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Autos n. 1003030-30.2017.8.11.0040. Vistos etc. Analisando detidamente 

os autos, verifico que as partes entabularam acordo extrajudicial, 

entretanto, o mesmo encontra-se totalmente ilegível. Desta feita, 

DETERMINO a intimação das partes para que, no prazo de quinze (15) 

dias, sanem a irregularidade apontada, sob pena de não homologação do 

acordo. Oportunamente, CONCLUSOS. Às providências. Sorriso/MT, 04 de 

Maio de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003687-06.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON MIGUEL VEDANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE TORRES VEDANA OAB - MT0014013A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAQUINO JOSE BORGES DE FREITAS (EXECUTADO)

JOSE FLAVIO (EXECUTADO)

DIOGO RICARDO BAVARESCO (EXECUTADO)

GISELE PAULA CELLA BAVARESCO (EXECUTADO)

DILCK CHRISTINA BINDE MARTINS (EXECUTADO)

MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS (EXECUTADO)

ALICE MARIA BINSFELD (EXECUTADO)

SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDINO RIBEIRO OAB - SC7979 (ADVOGADO)

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

Mauro da Silva Andrieski (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Autos n° 1003687.06.2016.8.11.0040 Vistos etc. Diante dos 

esclarecimentos prestados acerca do acordo firmado, bem como sua 

retificação (petição de Id. 12422527), colha-se nova manifestação do 

Administrador Judicial, sendo que, desde logo, concedo-lhe o prazo de 10 

(Dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 04 de Maio de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002494-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GRANDE PARADA CHURRASCARIA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTEC MOVEIS LTDA. - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002494-19.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 51.274,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: GRANDE PARADA CHURRASCARIA LTDA - EPP Parte Ré: RÉU: 

MARTEC MOVEIS LTDA. - ME Vistos etc. Considerando que a audiência de 

conciliação restou prejudicada em razão da ausência de citação da 

demandada (ID. 10019578), REDESIGNO a solenidade para o dia 09 de 

Julho de 2018, às 08h30min, a ser realizada no CEJUSC desta Comarca. 
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No mais, CUMPRA-SE conforme requerido em Id. 10748180. Às 

providências. Sorriso/MT, 04 de Maio de 2018. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003779-81.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON JUNIO VIEIRA MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Autos n. 1003779-81.2016.8.11.0040. Vistos etc. CIENTE da v. decisão 

proferida no Conflito de Competência n. 1003645-09.2018.8.11.0000. Em 

atenção ao princípio do contraditório, INTIME-SE a requerida para, 

querendo, manifestar-se quanto os documentos encartados pela 

demandada em id. 11313750 e ss. Oportunamente, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 02 de 

Maio de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002080-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA BRESSAN MANZ OAB - MT0016895-O (ADVOGADO)

SADI BORTOLOTTI OAB - 033.685.139-15 (REPRESENTANTE)

IZABELA BEDIN OAB - MT24264/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLENE BROCH (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002080-84.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 33.000,00; Tipo: Cível; Espécie: DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94)/[LOCAÇÃO DE IMÓVEL, 

INADIMPLEMENTO, CLÁUSULA PENAL, JUROS DE MORA - LEGAIS / 

CONTRATUAIS, RESCISÃO / RESOLUÇÃO, HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO, LIMINAR]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: APARECIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

REPRESENTANTE: SADI BORTOLOTTI Parte Ré: RÉU: SIRLENE BROCH 

Vistos etc. Trata-se de ação de rescisão contratual e despejo c/c 

cobrança de alugueis e pedido de liminar de desocupação do imóvel 

proposta por APARECIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em 

face de SIRLENE BROCH, alegando, em síntese, que firmou com o 

requerido contrato de locação de imóvel comercial pelo prazo de 12 

meses, com início em 12/01/2018. A requerente afirma que desde o mês 

de fevereiro de 2018 a requerida encontra-se inadimplente, descumprindo 

dessa forma o que fora pactuado. Alega que já tentou solucionar a 

presente questão extrajudicialmente, conforme a notificação acostada aos 

autos, porém não obteve êxito. Juntou aos autos documentos de Id. 

12839102 e ss. É O SUCINTO RELATÓRIO. DECIDO. Preliminarmente, 

compulsando os autos, verifica-se que a notificação extrajudicial acostada 

em Id. 12839146 não comprova efetivamente a ciência da requerida, 

tampouco a tentativa de entrega da mesma. Assim, previamente a análise 

do pleito liminar, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove ao menos a tentativa de notificação da requerida. 

Após, conclusos. Às providências. Sorriso/MT, 03 de Maio de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001451-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUCILEIA APARECIDA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

1001451-13.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 7 de maio de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005852-89.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA VALDIRENE DE JESUS OAB - MT0021060A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE CRISTINA GREGORIUS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

 

1005852-89.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 7 de maio de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000892-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

1000892-56.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 7 de maio de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000405-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS POSTOS DE COMBUSTIVEIS RODOVIARIOS DE MATO 

GROSSO DO SUL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS JORGE JUNIOR OAB - SP155552 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA KASSIA JOSE DE OLIVEIRA ANZIL (RÉU)

ABEL CRIVELARO JUNIOR (RÉU)

ANZIL TRANSPORTES LTDA. - ME (RÉU)

 

1000405-86.2018.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 7 de maio de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA
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Processo Número: 1000505-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANISE SARTORI SOMMERFELD DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WISTON DALASEM (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1000505-41.2018.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000615-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR ROBERTO SCHEVINSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAMBORA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CALHEIROS BIGELI OAB - TO4008-B (ADVOGADO)

 

1000615-40.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 7 de maio de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000839-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON ALEXANDRE RODRIGUES PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO)

ANTONIO LENOAR MARTINS OAB - MT7.975-B (ADVOGADO)

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA OAB - MT22764/O (ADVOGADO)

MARCOS ABRAAO SILVA LIMA OAB - MT24646/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO)

 

1000839-75.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 7 de maio de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001512-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GENEILSON DE LIMA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

1001512-68.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 7 de maio de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005195-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS OLINTO CORDEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

1005195-50.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 7 de maio de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000640-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISON BARBIERI GUEDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

1000640-53.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 7 de maio de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002838-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE ROSSI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANILDE ROSA OAB - MT18693/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSGIKA TRANSPORTADORA LTDA - ME (RÉU)

RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. (RÉU)

SULA TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

MATO GROSSO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA. 

(RÉU)

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

MARINA NOVETTI VELLOSO OAB - DF54705 (ADVOGADO)

RODOLPHO VANNUCCI OAB - SP217402 (ADVOGADO)

DIEGO FABRINNY PIMENTA BRAGA OAB - MT0015866A (ADVOGADO)

ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO OAB - DF34308 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

AGNO MARTINS (TESTEMUNHA)

EDSON LUIZ CHAGAS (TESTEMUNHA)

 

1002838-97.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 7 de maio de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001892-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAR JUTKOVSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR DELABATHA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

 

1001892-28.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora/ Embargada para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Embargos de Declaração interposto, no 

prazo legal. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000642-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NATANEL VIANA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

1000642-23.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 7 de maio de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002063-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VERLE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 

(REQUERIDO)

 

1002063-82.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 5.505,00, Aqueles 

que necessitam fazer o pagamento devem acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002552-22.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PHAMELA BRISA ALVES DALASTRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO BARBOSA (EXECUTADO)

 

1002552-22.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de abrir vista ao Ministério Público para manifestação. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003540-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO SOJA COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DOGLAS MAYER (EXECUTADO)

CLAUDIO ROBERTO DELLA COLLETA (EXECUTADO)

 

Processo n º :  1003540-43 .2017 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos acerca da petição do Executado. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 56200 Nr: 248-14.2010.811.0040

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JOSE PEREIRA NETO - 

OAB:11.780, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:120394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

AUTORA. para no prazo legal, manifestar-se acerca da busca de 

endereço pelos SISTEMAS BACENJUD/RENAJUD/SIEL, juntada aos autos, 

especificando em qual endereço requer a realização do ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 21689 Nr: 1908-53.2004.811.0040

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

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

 PARTE AUTORA: FLAVIO ZANETTI, ROMEU ANTONIO ZANETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIR JOSÉ SETTER, ISIDRO SETTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERIDA, para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher o valor dos 

honorários periciais, fixados pelo(a) Senhor(a) Perito(a) no montante de 

R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), valor este que deverá ser 

depositado na Conta Corrente nº 1689-6, agência 1180, do Banco do 

Brasil S/A (001), de titularidade da perita ELIANA KAWAGUTI, inscrita no 

CPF/MF sob nº 087.896.758-35, comprovando nos autos o depósito, para 

posterior prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 87545 Nr: 7055-16.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISABETE BONFANTI TREIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAÚJO DE OLIVEIRA - OAB:MT/6.005A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERIDA para manifestar-se acerca dos embargos de declaração com 

efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 115354 Nr: 6617-82.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉIA PAULA GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS SILVESTRE, WILLIAN 

VASCONCELOS MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ROBERTO DALMAGRO 

- OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o(a) 
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APELADO(A), para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso adesivo da Parte Requerida, nos termos do 

artigo 1010, e seus paraágrafos do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 59849 Nr: 3147-82.2010.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA DA CONCEIÇÃO TAVERA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA 

DE FÁTIMA LTDA, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:13.710-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO EDUARDO 

GONÇALVES DE RUEDA - OAB:18.983, CLAUDIA BRUNO LEMOS - 

OAB:12355, CLAUDIA VIRGINIA CARVALHO PEREIRA DE MELO - 

OAB:21.098, FABIANA DE LIMA - OAB:14068-B

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o patrono da 

PARTE AUTORA para informar o endereço atual da mesma, tendo em vista 

Certidão do Oficial de Justiça de fls. 470/471.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 104603 Nr: 7671-20.2013.811.0040

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

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA FERNANDES PEREIRA, MARIA DE 

FATIMA RODRIGUES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCINETE SOUSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA WU ZORUB - 

OAB:11433-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 7671-20.2013.811.0040

 ESPÉCIE: Alvará Judicial

PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA FERNANDES PEREIRA e MARIA DE 

FATIMA RODRIGUES DE SOUSA

PARTE RÉ: FRANCINETE SOUSA DA SILVA

CITANDO(A, S): FRANCINETE SOUSA DA SILVA, RG: 19835512002-9 SSP 

MA FILIAÇÃO: FRANCISCO FAUSTINO DA SILVA E MARIA LEONIZIA 

SOUSA DA SILVA*, DATA DE NASCIMENTO: 17/07/1982, BRASILEIRA, 

NATURAL DE COROATA-MA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 13/09/2013

VALOR DA CAUSA: R$ 6.657,14

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 5 

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

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: Faleceu no dia 15 de fevereiro de 2013 o filho dos 

Requerentes RAIMUNDO NONATO SOUSA PEREIRA, que era brasileiro, 

solteiro, portador do CPF n.º 023.590.421-06. O falecidos não deixou 

descendentes, mas somente ascendentes, sem contudo, deixar bens a 

inventariar, conforme comprova a Certidão de óbito. Em que pese constar 

que o “de cujus” convivia maritalmente com Francinete Sousa da Silva, 

esta é totalmente indigna de receber qualquer bem que o mesmo tinha 

deixado, pois foi ela quem cometeu o homicídio do "de cujus” a facadas, 

tendo sido presa em flagrante e responde por processo criminal – código 

98777 que tramita pela 5ª Vara Criminal desta Comarca. O presente alvará 

é para receber o único valor em dinheiro que o “de cujus” deixou antes de 

falecer, por meio de aquisição de uma moto Fan 150 ESDI, através do 

contrato de adesão n.º 001441919 perante o CONSÓRCIO NACIONAL 

HONDA, conforme cópias em anexo, assinado em 01 de dezembro de 

2011, com duração de 50 meses. Os requerentes após o falecimento do 

filho RAIMUNDO NONATO informaram a Honda do óbito e pleitearam a 

cessação da cobrança das parcelas vincendas bem como o pagamento 

do seguro, conforme previsto na Cláusula 20.3 do contrato de adesão ao 

consórcio. O pedido demorou alguns meses para ser aprovado, tendo sito 

confirmado o pagamento do seguro no valor de R$ 6.657,14, na data de 

10/09/2013, sendo que a data para contemplação do valor é de 

20/09/2013, tudo conforme comprova o Extrato da Honda em anexo. 

Agora, após confirmação do pagamento do Seguro, o Consórcio Nacional 

Honda somente faz o depósito da quantia devida na conta dos herdeiros 

indicados e autorizados em Alvará Judicial. Diante do exposto, face à 

necessidade de Alvará Judicial para levantamento da quantia paga pelo 

Seguro, bem como os requerentes serem parte legítima para o fim 

desejado, requer que se digne Vossa Excelência em julgar procedente o 

pedido, bem como determinar a expedição do competente Alvará Judicial 

junto ao Consórcio Nacional Honda, par que os requerentes possam 

efetuar o levantamento da quantia de R$ 6.657,14 em espécie.

DESPACHO: Vistos etc.Previamente a análise do pedido de citação por 

edital da requerida (fl. 79), entendo que se mostra necessária a busca de 

endereço nos sistemas conveniados a este Juízo.Desta feita, PROCEDA a 

Secretaria da Vara conforme Ordem de Serviço nº 01/2016.Em caso 

positivo, dê regular andamento ao processo, providenciado a 

citação.Restando infrutífera, desde já, DEFIRO a citação editalícia, em 

consonância com o disposto no art. 256, III, do Novo Código de Processo 

Civil, devendo a Secretaria da Vara observar o art. 257 do mesmo 

‘codex’.Transcorrido o prazo sem resposta, nos termos do art. 9°, inciso II, 

do CPC, NOMEIO A DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL como CURADORA 

ESPECIAL ao demandado, que deverá ser intimada desta nomeação, bem 

como para se manifestar em tal condição, no prazo legal.Após, CIÊNCIA ao 

Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.Sorriso/MT., 07 de março de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande.uíza de Direito. Eu, Sandra C.R. Ferraz, Técnico 

Judiciário, digitei.

 Sorriso - MT, 4 de maio de 2018.

Mirela Cristina Pavani Lupion Gianetti

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Vistos etc.

 Previamente a análise do pedido de citação por edital da requerida (fl. 79), 

entendo que se mostra necessária a busca de endereço nos sistemas 

conveniados a este Juízo.

 Desta feita, PROCEDA a Secretaria da Vara conforme Ordem de Serviço 

nº 01/2016.

 Em caso positivo, dê regular andamento ao processo, providenciado a 

citação.

 Restando infrutífera, desde já, DEFIRO a citação editalícia, em 

consonância com o disposto no art. 256, III, do Novo Código de Processo 

Civil, devendo a Secretaria da Vara observar o art. 257 do mesmo ‘codex’.

 Transcorrido o prazo sem resposta, nos termos do art. 9°, inciso II, do 

CPC, NOMEIO A DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL como CURADORA 

ESPECIAL ao demandado, que deverá ser intimada desta nomeação, bem 

como para se manifestar em tal condição, no prazo legal.

 Após, CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 07 de março de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 106134 Nr: 9206-81.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSCORPA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO GRISON, PLATAFORMA COMÉRCIO 

DE CEREAIS LTDA, M.S.A. COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA -ME, TRANS 

ACRAN TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA, WANDERLEI APARECIDO 

PINTO, CLAUDIONOR LOURENÇO, ADRIANO CEZAR TURATE PENASSO, 
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HELIO LEMES BRASILIENSE, VALDEMIR KLUCK, JOSE NOGUEIRA DA 

SILVA, LUCAS ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ BOLZAN AMARAL - 

OAB:OAB/SP 287.799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CÉSAR MARTINS 

BORGES - OAB:OAB/PR14.184, VINÍCIUS MACHADO BORGES - 

OAB:OAB/PR46.034

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte 

AUTORA. para no prazo legal, manifestar-se acerca da busca de 

endereço pelos SISTEMAS BACENJUD/RENAJUD/SIEL, juntada aos autos, 

especificando em qual endereço requer a realização do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 113524 Nr: 5189-65.2014.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR A. DA SILVA & CIA LTDA-ME, VALDIR 

ANTUNES DA SILVA, CLEVSON LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 81381 Nr: 375-15.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLI BALTAZAR LERMEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA 

LTDA, LUIZ CRIVILATTI, EDISON OSSAMU TAKAGI, VAGNER MARCELO 

DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito, haja vista o pedido de impenhorabilidade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 49513 Nr: 52-78.2009.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVÍDIO STIEVEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

IVONETE FERREIRA FRANÇA ZIMPEL - OAB:17929/E, LUCIANO SILLES 

DIAS - OAB:6913-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359B, JOAQUIM FÁBIO MIELLI CAMARGO - OAB:MT- 2680, 

JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - OAB:10357/11670B-MT, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

CPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a Parte 

EMBARGANTE e EMBARGADA, de que foi designado o dia 14 DE MAIO DE 

2018, às 08 horas, no estabelecimento comercial do perito, sito à, Rua 

Campo Ere, nº 387-E, bairro Pioneiro, Lucas do Rio Verde/MT, para a 

realização da perícia, bem como, para no prazo legal, atendam a 

solicitação do Senhor Perito constante às fls. 170/172.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 129105 Nr: 4823-89.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARINA MACK MORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOP. DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA - OAB:14928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A, CLAUDIO ALVES PEREIRA - OAB:3277, JOSÉ 

OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A, LUIZ FERNANDO BRESSAN 

ARANDA - OAB:12089-A

 Autos n. 4823-89.2015.811.0040 – Código Apolo: 129105.

 Vistos etc.

 Ante o pagamento parcial do débito, EXPEÇA-SE o competente alvará de 

liberação da quantia incontroversa depositada nos autos.

 Relativamente aos valores remanescentes (fls. 290/292), INTIME-SE a 

executada para cumprir integralmente a obrigação, sob pena de penhora.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 07 de Maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 40055 Nr: 2877-63.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:9.123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT

 Autos n. 2877-63.2007.811.0040 – Código Apolo: 40055.

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online restou infrutífera, DEFIRO a busca via 

Renajud, devendo a Secretaria da Vara proceder conforme Ordem de 

Serviço nº 01/2016.

 Após, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 07 de Maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 100538 Nr: 3303-65.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N.S. SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 

ME, NOEL CARLOS RAIMUNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15.359B, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.431-B, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FRAGA DE MELLO 

- OAB:8166-B/MT

 Autos n. 3303-65.2013.811.0040 – Código Apolo: 100538.

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online restou infrutífera, DEFIRO a busca via 

Renajud, devendo a Secretaria da Vara proceder conforme Ordem de 

Serviço nº 01/2016.

 Após, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Relativamente a busca via Infojud, INDEFIRO o pedido, eis que a parte 

exequente não comprovou haver esgotado todos os meios legais à sua 

disposição para localizar bens de propriedade dos executados, tais como 

busca perante o Cartório de Registro de Imóveis.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 07 de Maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 93662 Nr: 5188-51.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CEZAR ZIBETTI, Eusimara Ribeiro Silva, RUDIMAR 

ROMELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES FARDIN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUSIMARA RIBEIRO SILVA - 

OAB:12663, RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 Autos n. 5188-51.2012.811.0040 – Código Apolo: 93662.

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online restou infrutífera, DEFIRO a busca via 

Renajud, devendo a Secretaria da Vara proceder conforme Ordem de 

Serviço nº 01/2016.

 Após, INTIME-SE a parte exequente para manifestar-se no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Relativamente a busca via Infojud, INDEFIRO o pedido, eis que a parte 

exequente não comprovou haver esgotado todos os meios legais à sua 

disposição para localizar bens de propriedade dos executados, tais como 

busca perante o Cartório de Registro de Imóveis.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 07 de Maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 35903 Nr: 5011-97.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CLEONEZIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS BROCH, ODETE MARIA BROCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:7570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON SARAIVA DOS 

SANTOS - OAB:7720-B/MT

 Autos n. 5011-97.2006.811.0040 – Código Apolo: 35903.

 Vistos etc.

 Ante o teor da certidão de fl. 509, INTIME-SE o exequente para 

manifestar-se, requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 07 de Maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 38125 Nr: 1015-57.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIONEIRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETI BENI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1015-57.2007.811.0040 – Código Apolo: 38125.

 Vistos etc.

 Considerando que a penhora online atende à ordem de preferência dos 

bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido e, ato contínuo, PROCEDO a operação necessária, 

conforme se verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o devedor para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, caso reste infrutífera e/ou parcialmente exitosa a penhora 

online, INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Por fim, quanto ao pleito de busca via INFOJUD, já tendo o mesmo sido 

deferido às fls. 190/191, PROCEDO, neste ato, consulta via sistema, 

juntando cópia da operação anexa, devendo a Secretaria da Vara 

proceder na forma estabelecida na CNGC/MT – Seção 17, arts. 476 e 477.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 02 de maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 106714 Nr: 9748-02.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SONILAGE PINHEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIAZZI E SILVA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 9748-02.2013.811.0040 - Código. 106714.

 Vistos etc.

 Diante da inércia do executado, DEFIRO o pedido de bloqueio de valores 

junto ao BACENJUD, razão pela qual PROCEDO à operação necessária, 

conforme se verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o executado para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, restou infrutífera, INTIME-SE a exequente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 02 de Maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 153165 Nr: 11950-78.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDILENE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIABY TRANSPORTES LTDA - ME, 

FRIGORIFICO NUTRIBRÁS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 11950-78.2015.811.0040 – Código: 153165.

 Vistos etc.

 De início, INDEFIRO o pedido de bloqueio dos valores relativos a multa 

diária fixada na decisão que deferiu a antecipação de tutela, eis que o 

mesmo se mostra cabível em sede de cumprimento provisório de 
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sentença, uma vez que somente poderá ser objeto de execução após sua 

confirmação pela sentença de mérito.

 Ademais, quanto os valores relativos aos alimentos, em consonância com 

a determinação exarada à fl. 20/22, PROCEDO a operação necessária, 

conforme se verifica dos extratos anexos.

 No mais, CUMPRA-SE consoante determinação supramencionada.

 Por outro lado, caso reste infrutífera e/ou parcialmente exitosa a penhora 

online e, DEFIRO a busca via Renajud, devendo a Secretaria da Vara 

proceder na forma da Ordem de Serviço n. 01/2016.

 Após, INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Sorriso/MT, 02 de Maio de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006196-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VILMAR MARTINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANGELO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Autos nº: 1006196-70.2017.8.11.0040 Exequente: 

Joao Vilmar Martini Executado: Marcos Angelo - Me Vistos, etc. 1. CITE-SE 

a parte executada para, no prazo de três (03) dias, efetuar o pagamento 

da dívida, acrescida das custas processuais e honorários advocatícios 

(artigo 829, caput, do CPC/2015) sob pena de penhora de tantos bens 

quantos bastem para a garantia do débito e seus acréscimos. 2. Não 

efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de 

justiça PROCEDERÁ DE IMEDIATO à penhora de bens e sua avaliação, 

devendo a avaliação feita pelo Oficial de Justiça conter todos os 

elementos necessários ao ato e não mera estimativa de valor, INTIMANDO 

na mesma oportunidade, as partes executadas (artigo 829, § 1° c/c artigo 

870 e ss. do CPC/2015). 3. Lembrando que, recaindo a penhora sobre 

bens móveis, deverá o meirinho indagar ao executado acerca de sua 

propriedade, CERTIFICANDO-SE sua resposta, descrevendo o real estado 

de conservação do bem e outras informações complementares que 

entender pertinentes. Por outro lado, recaindo a penhora sobre bem 

imóvel, deverá o Senhor Oficial de Justiça proceder à constatação a fim 

de apurar se tratar de bem de família (Lei nº 8.009/90), bem como intimar o 

cônjuge (artigo 842 do CPC/2015). 4. O oficial de justiça, não encontrando 

a parte executada para citá-la, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, procurar as mesmas duas vezes em dias distintos, 

de tudo certificando no mandado (artigo 830, § 1° do CPC/2015). 5. Na 

forma do artigo 840, inciso II, § 1° do CPC/2015, efetuada a penhora de 

bem móvel, fica o exequente nomeado como depositário dos mesmos, 

devendo conservá-los e manter a guarda dos mesmos. 6. Indicado para 

penhora bem imóvel lavre-se o competente termo nos autos, cabendo à 

parte exequente providenciar, para presunção absoluta de conhecimento 

de terceiros, o respectivo registro no ofício imobiliário, mediante a 

apresentação de certidão de inteiro teor do ato e independentemente de 

mandado judicial, na forma do artigo 844 do CPC/2015. 7. CONSIGNE-SE no 

mandado a faculdade conferida aos devedores contida no artigo 916 

CPC/2015. 8. FIXO os honorários advocatícios em de 10% do valor da 

causa, in verbis artigo 827 do CPC/2015. Para o caso de integral 

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

será reduzida pela metade (§ 1° artigo 827 do CPC/2015). 9. Caso haja 

pagamento, diga a parte exequente em 05 (cinco) dias, ficando ciente que 

a inércia implicará em presunção de quitação e extinção da execução. 10. 

Caso não haja pagamento INTIME-SE a parte autora para que indique bens 

passíveis de penhora em nome dos devedores, no prazo de 20 (vinte) 

dias. Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a SUSPENSÃO do 

feito (art. 921, III e § 1º, CPC/2015) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO 

PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, 

observando-se o artigo 1.181 da CNGC. 11. Sendo negativa a citação 

INTIME-SE a parte autora para que promova a citação, sob pena de 

extinção anômala do processo. 12. Por fim, INDEFIRO o pedido de inclusão 

do nome da parte executada ao cadastro de inadimplentes, considerando 

que esta condicionada a inércia da parte executada quanto ao pagamento 

da dívida e, caso não sejam encontrados bens passiveis de penhora. 13. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. Sorriso/MT 07 de maio de 2018. 

Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006222-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO OAB - SP309115 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSLANDIM TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Autos n. 1006222-68.2017.8.11.0040 Exequente: 

Tokio Marine Seguradora S.A. Executado: Translandim Transportes Ltda - 

Me Vistos etc. Uma vez que o requerido ainda não foi citado nos autos, 

DEFIRO o aditamento da inicial, apresentado pelo autor. CUMPRA-SE o 

despacho ao id. 11585188, observando-se o aditamento a inicial 

apresentado pelo autor (id. 12411752 e id. 11661374). EXPEÇA-SE o 

necessário. INTIME-SE. CITE-SE. Sorriso/MT, 07 de maio de 2018. Adalto 

Quintino da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001817-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIANE OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARI LORIVAL ZIMMERMAN (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Newton Acunha Rocha OAB - 359.504.710-91 (REPRESENTANTE)

JANONE DA SILVA PEREIRA OAB - 662.209.980-49 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Autos n. 1001817-86.2017.8.11.0040 Requerente: 

Cleidiane Oliveira de Souza Inventariado: Dari Lorival Zimmerman 

Representante: Newton Acunha Rocha, Janone da Silva Pereira Vistos, 

etc. Considerando a apresentação das primeiras declarações pela 

inventariante ao id. 81451148, CITEM-SE os interessados por Oficial de 

Justiça, inclusive a Fazenda Pública Estadual (art. 626 do CPC). Por edital, 

com prazo de 40 (quarenta) dias, todos os demais. Concluídas as 

citações, as partes terão vista dos autos, em cartório e pelo prazo comum 

de 15 (quinze) dias, para se manifestarem sobre as primeiras declarações 

(art. 627 do CPC). Após, ABRA-SE vista dos autos a Fazenda Pública para 

que informe, no prazo de 15 (quinze) dias, o valor dos bens de raiz 

descritos nas primeiras declarações (art. 629 do CPC). No mais, 

PROCEDA-SE a Secretaria Judiciária o apensamento do pedido de 

habilitação de crédito indicado ao id. 7248404, aos presentes autos. 

CIÊNCIA ao Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001960-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ELTON DA COSTA MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Parte Autora: AUTOR: FRANCISCO ELTON DA 

COSTA MOURA Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, e etc. Analisando os autos, verifico que 

ambas as partes pugnaram pela realização de perícia judicial, pelo que 

entendo necessário o deferimento da realização da prova pleiteada para o 

deslinde do feito. Dispõe o artigo 95 do CPC que, quando a perícia for 

requerida por ambas as partes, está será rateada. No caso em tela, a 

parte autora é beneficiária da justiça gratuita, de forma que, nos termos do 

artigo 95, §3° do CPC “§ 3o Quando o pagamento da perícia for de 

responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: 

(...) II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou 

do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em 

que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em 

caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça”. Sendo assim, 

NOMEIO a Doutora Eliana Kawagutti, podendo ser encontrada no endereço 

Rua das Amendoeiras, n° 110, Sinop, telefone (66) 9999-6670, devendo 

as partes ser intimadas para, no prazo de quinze dias, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar assistente 

técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, II e III, do 

NCPC). Seguindo o que dispõe a Resolução do CNJ 232/2016 e a 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, artigo 500 e seguintes, com base no valor 

econômico do serviço a ser prestado, arbitro os honorários periciais em 

R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), sendo que, deste valor, metade 

deverá ser pago pelo requerido, e outra metade, será expedida certidão 

para cobrança pela perita junto ao Estado de Mato Grosso. INTIME-SE a 

perita para dizer se aceita o encargo no prazo de 05 (cinco) dias (art. 

465,§ 2º CPC), consignando, que em sendo a resposta positiva, deverá no 

mesmo prazo, agendar data indicando hora e o local para a realização da 

perícia, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a fim de possibilitar a 

intimação das partes. Deverá a Senhora Perita se atentar, ainda, ao 

disposto no artigo 466, §2º, do NCPC, possibilitando o acesso e o 

acompanhamento de todos os atos e diligências pelos assistentes 

técnicos das partes. Sobrevindo manifestação da perita, INTIME-SE a parte 

Requerida para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o depósito nos autos 

do valor correspondente à sua cota parte dos honorários periciais. Com a 

data agendada aos autos, INTIMEM-SE todos, inclusive a parte autora para 

comparecimento no local indicado pelo perito para ter início aos trabalhos 

(art. 474 do CPC). Realizada a perícia, junte-se o laudo aos autos, o qual 

deverá conter todos os requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, III, 

IV, do NCPC, atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do artigo 

473 do NCPC, no prazo de 15 dias. Com a juntada do laudo, manifestem-se 

as partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do NCPC). No que concerne 

ao valor devido pela parte autora, com a apresentação do laudo pericial, 

será expedida em favor do expert, CERTIDÃO com o percentual do valor 

dos honorários periciais que lhes são devidos, para a cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso, nos termos dos §§ 3º e 4º do artigo 95 do CPC e 

do artigo 507 e seguintes da CNGC/TJMT/2016, bem como, EXPEÇA-SE 

ALVARÁ dos honorários periciais depositados pelos requerido em favor 

da referida perita. Após, CONCLUSOS. =

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000375-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DE OLIVEIRA XAVIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo n° 100375-85.2017.8.11.0040 Vistos, e 

etc. Analisando os autos, verifico que ambas as partes pugnaram pela 

realização de perícia judicial, pelo que entendo necessário o deferimento 

da realização da prova pleiteada para o deslinde do feito. Dispõe o artigo 

95 do CPC que, quando a perícia for requerida por ambas as partes, está 

será rateada. No caso em tela, a parte autora é beneficiária da justiça 

gratuita, de forma que, nos termos do artigo 95, §3° do CPC “§ 3o Quando 

o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de 

gratuidade da justiça, ela poderá ser: (...) II - paga com recursos alocados 

no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser 

realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme 

tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho 

Nacional de Justiça”. Sendo assim, NOMEIO a Doutora Eliana Kawagutti, 

podendo ser encontrada no endereço Rua das Amendoeiras, n° 110, 

Sinop, telefone (66) 9999-6670, devendo as partes ser intimadas para, no 

prazo de quinze dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se 

for o caso); indicar assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, 

caput, §1º, incisos I, II e III, do NCPC). Seguindo o que dispõe a Resolução 

do CNJ 232/2016 e a Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, artigo 500 e 

seguintes, com base no valor econômico do serviço a ser prestado, 

arbitro os honorários periciais em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

sendo que, deste valor, metade deverá ser pago pelo requerido, e outra 

metade, será expedida certidão para cobrança pela perita junto ao Estado 

de Mato Grosso. INTIME-SE a perita para dizer se aceita o encargo no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 465,§ 2º CPC), consignando, que em sendo 

a resposta positiva, deverá no mesmo prazo, agendar data indicando hora 

e o local para a realização da perícia, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, a fim de possibilitar a intimação das partes. Deverá a Senhora 

Perita se atentar, ainda, ao disposto no artigo 466, §2º, do NCPC, 

possibilitando o acesso e o acompanhamento de todos os atos e 

diligências pelos assistentes técnicos das partes. Sobrevindo 

manifestação da perita, INTIME-SE a parte Requerida para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o depósito nos autos do valor correspondente à sua 

cota parte dos honorários periciais. Com a data agendada aos autos, 

INTIMEM-SE todos, inclusive a parte autora para comparecimento no local 

indicado pelo perito para ter início aos trabalhos (art. 474 do CPC). 

Realizada a perícia, junte-se o laudo aos autos, o qual deverá conter todos 

os requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, III, IV, do NCPC, 

atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do artigo 473 do 

NCPC, no prazo de 15 dias. Com a juntada do laudo, manifestem-se as 

partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do NCPC). No que concerne ao 

valor devido pela parte autora, com a apresentação do laudo pericial, será 

expedida em favor do expert, CERTIDÃO com o percentual do valor dos 

honorários periciais que lhes são devidos, para a cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso, nos termos dos §§ 3º e 4º do artigo 95 do CPC e 

do artigo 507 e seguintes da CNGC/TJMT/2016, bem como, DETERMINO 

que seja expedido alvará dos honorários periciais depositados pelos 

requerido em favor da referida perita. Após, CONCLUSOS. Sorriso/MT, 07 

de maio de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000375-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DE OLIVEIRA XAVIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo n° 100375-85.2017.8.11.0040 Vistos, e 

etc. Analisando os autos, verifico que ambas as partes pugnaram pela 

realização de perícia judicial, pelo que entendo necessário o deferimento 

da realização da prova pleiteada para o deslinde do feito. Dispõe o artigo 

95 do CPC que, quando a perícia for requerida por ambas as partes, está 

será rateada. No caso em tela, a parte autora é beneficiária da justiça 

gratuita, de forma que, nos termos do artigo 95, §3° do CPC “§ 3o Quando 

o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de 

gratuidade da justiça, ela poderá ser: (...) II - paga com recursos alocados 

no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser 

realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme 
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tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho 

Nacional de Justiça”. Sendo assim, NOMEIO a Doutora Eliana Kawagutti, 

podendo ser encontrada no endereço Rua das Amendoeiras, n° 110, 

Sinop, telefone (66) 9999-6670, devendo as partes ser intimadas para, no 

prazo de quinze dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se 

for o caso); indicar assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, 

caput, §1º, incisos I, II e III, do NCPC). Seguindo o que dispõe a Resolução 

do CNJ 232/2016 e a Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, artigo 500 e 

seguintes, com base no valor econômico do serviço a ser prestado, 

arbitro os honorários periciais em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

sendo que, deste valor, metade deverá ser pago pelo requerido, e outra 

metade, será expedida certidão para cobrança pela perita junto ao Estado 

de Mato Grosso. INTIME-SE a perita para dizer se aceita o encargo no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 465,§ 2º CPC), consignando, que em sendo 

a resposta positiva, deverá no mesmo prazo, agendar data indicando hora 

e o local para a realização da perícia, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, a fim de possibilitar a intimação das partes. Deverá a Senhora 

Perita se atentar, ainda, ao disposto no artigo 466, §2º, do NCPC, 

possibilitando o acesso e o acompanhamento de todos os atos e 

diligências pelos assistentes técnicos das partes. Sobrevindo 

manifestação da perita, INTIME-SE a parte Requerida para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o depósito nos autos do valor correspondente à sua 

cota parte dos honorários periciais. Com a data agendada aos autos, 

INTIMEM-SE todos, inclusive a parte autora para comparecimento no local 

indicado pelo perito para ter início aos trabalhos (art. 474 do CPC). 

Realizada a perícia, junte-se o laudo aos autos, o qual deverá conter todos 

os requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, III, IV, do NCPC, 

atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do artigo 473 do 

NCPC, no prazo de 15 dias. Com a juntada do laudo, manifestem-se as 

partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do NCPC). No que concerne ao 

valor devido pela parte autora, com a apresentação do laudo pericial, será 

expedida em favor do expert, CERTIDÃO com o percentual do valor dos 

honorários periciais que lhes são devidos, para a cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso, nos termos dos §§ 3º e 4º do artigo 95 do CPC e 

do artigo 507 e seguintes da CNGC/TJMT/2016, bem como, DETERMINO 

que seja expedido alvará dos honorários periciais depositados pelos 

requerido em favor da referida perita. Após, CONCLUSOS. Sorriso/MT, 07 

de maio de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001941-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS VITOR DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Código Apolo nº: 1001941-69.2017.8.11.0040 

Vistos, e etc. Ante o requerimento de realização de perícia médica, 

NOMEIO Dr. (a).Eliana Kawagutti, podendo ser encontrado (a) no 

endereço Rua das Amendoeiras, n° 110, Sinop, telefone (66) 9999-6670, 

devendo as partes ser intimadas para, no prazo de quinze dias, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar assistente 

técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, II e III, do 

NCPC). Apresentados os quesitos, intime-se o (a) perito (a) para, no prazo 

de cinco dias, apresentar proposta de honorários periciais, currículo, com 

comprovação da especialização, contatos profissionais e endereço 

eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais (incisos I, II e 

III do §2º do artigo 465 do NCPC). Indicados os honorários, intimem-se as 

partes para os fins do artigo 465, §3º, do NCPC. Existindo impugnação, 

conclusos para deliberação. Do contrário, intime-se quem requereu a 

prova (art. 95, do NCPC), a recolher o valor, no prazo de 05 dias, sob 

pena de preclusão. Recolhido o valor dos honorários, intime-se o (a) perito 

(a) a indicar data, hora e local da realização, no prazo de 15 dias, 

intimando-se as partes (art. 474, do NCPC). Deverá o Sr. Perito se atentar, 

ainda, ao disposto no artigo 466, §2º, do NCPC, possibilitando o acesso e 

o acompanhamento de todos os atos e diligências pelos assistentes 

técnicos das partes. Realizada a perícia, junte-se o laudo aos autos, o 

qual deverá conter todos os requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, 

III, IV, do NCPC, atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do 

artigo 473 do NCPC, no prazo de 15 dias. Com a juntada do laudo, 

manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do NCPC). 

Após, considerando o disposto no art. 3º, § 3º e art. 139, ambos do NCPC, 

bem como o fato de que não fora oportunizada a conciliação as partes, 

DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA 

DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo as partes serem intimadas com 

antecedência, restando consignado que devem estar acompanhadas por 

seus respectivos advogados ou defensores públicos. ¬ O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º 

do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes, após 

manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a 

este juízo natural para homologação, não havendo tal solução consensual 

do conflito de interesse, conclusos para sentença. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001754-61.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO AUGUSTO VELOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

RODRIGO DA MOTTA JARDIM OAB - MT0008440A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo n° 1001754-61.2017.8.11.0040 Vistos, e 

etc. Analisando os autos, verifico que ambas as partes pugnaram pela 

realização de perícia judicial, pelo que entendo necessário o deferimento 

da realização da prova pleiteada para o deslinde do feito. Dispõe o artigo 

95 do CPC que, quando a perícia for requerida por ambas as partes, está 

será rateada. No caso em tela, a parte autora é beneficiária da justiça 

gratuita, de forma que, nos termos do artigo 95, §3° do CPC “§ 3o Quando 

o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de 

gratuidade da justiça, ela poderá ser: (...) II - paga com recursos alocados 

no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser 

realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme 

tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho 

Nacional de Justiça”. Sendo assim, NOMEIO a Doutora Eliana Kawagutti, 

podendo ser encontrada no endereço Rua das Amendoeiras, n° 110, 

Sinop, telefone (66) 9999-6670, devendo as partes ser intimadas para, no 

prazo de quinze dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se 

for o caso); indicar assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, 

caput, §1º, incisos I, II e III, do NCPC). Seguindo o que dispõe a Resolução 

do CNJ 232/2016 e a Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, artigo 500 e 

seguintes, com base no valor econômico do serviço a ser prestado, 

arbitro os honorários periciais em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

sendo que, deste valor, metade deverá ser pago pelo requerido, e outra 

metade, será expedida certidão para cobrança pela perita junto ao Estado 

de Mato Grosso. INTIME-SE a perita para dizer se aceita o encargo no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 465,§ 2º CPC), consignando, que em sendo 

a resposta positiva, deverá no mesmo prazo, agendar data indicando hora 

e o local para a realização da perícia, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, a fim de possibilitar a intimação das partes. Deverá a Senhora 

Perita se atentar, ainda, ao disposto no artigo 466, §2º, do NCPC, 

possibilitando o acesso e o acompanhamento de todos os atos e 

diligências pelos assistentes técnicos das partes. Sobrevindo 

manifestação da perita, INTIME-SE a parte Requerida para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o depósito nos autos do valor correspondente à sua 
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cota parte dos honorários periciais. Com a data agendada aos autos, 

INTIMEM-SE todos, inclusive a parte autora para comparecimento no local 

indicado pelo perito para ter início aos trabalhos (art. 474 do CPC). 

Realizada a perícia, junte-se o laudo aos autos, o qual deverá conter todos 

os requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, III, IV, do NCPC, 

atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do artigo 473 do 

NCPC, no prazo de 15 dias. Com a juntada do laudo, manifestem-se as 

partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do NCPC). No que concerne ao 

valor devido pela parte autora, com a apresentação do laudo pericial, será 

expedida em favor do expert, CERTIDÃO com o percentual do valor dos 

honorários periciais que lhes são devidos, para a cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso, nos termos dos §§ 3º e 4º do artigo 95 do CPC e 

do artigo 507 e seguintes da CNGC/TJMT/2016, bem como, DETERMINO 

que seja expedido alvará dos honorários periciais depositados pelos 

requerido em favor da referida perita. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Após, CONCLUSOS.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005762-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL COSTA DO SOL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR OAB - DF0032596A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS ANTONIO CENEDESE (EXECUTADO)

CARLA CRISTINA CENEDESE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Autos nº: 1005762-81.2017.8.11.0040 Exequente: 

Condomínio Residencial Costa do Sol Executado: Clovis Antônio Cenedese, 

Carla Cristina Cenedese Vistos, etc. 1. CITE-SE a parte executada para, no 

prazo de três (03) dias, efetuar o pagamento da dívida, acrescida das 

custas processuais e honorários advocatícios (artigo 829, caput, do 

CPC/2015) sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem para a 

garantia do débito e seus acréscimos. 2. Não efetuado o pagamento, 

munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça PROCEDERÁ DE 

IMEDIATO à penhora de bens e sua avaliação, devendo a avaliação feita 

pelo Oficial de Justiça conter todos os elementos necessários ao ato e 

não mera estimativa de valor, INTIMANDO na mesma oportunidade, as 

partes executadas (artigo 829, § 1° c/c artigo 870 e ss. do CPC/2015). 3. 

Lembrando que, recaindo a penhora sobre bens móveis, deverá o 

meirinho indagar ao executado acerca de sua propriedade, 

CERTIFICANDO-SE sua resposta, descrevendo o real estado de 

conservação do bem e outras informações complementares que entender 

pertinentes. Por outro lado, recaindo a penhora sobre bem imóvel, deverá 

o Senhor Oficial de Justiça proceder à constatação a fim de apurar se 

tratar de bem de família (Lei nº 8.009/90), bem como intimar o cônjuge 

(artigo 842 do CPC/2015). 4. O oficial de justiça, não encontrando a parte 

executada para citá-la, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, procurar as mesmas duas vezes em dias distintos, 

de tudo certificando no mandado (artigo 830, § 1° do CPC/2015). 5. Na 

forma do artigo 840, inciso II, § 1° do CPC/2015, efetuada a penhora de 

bem móvel, fica o exequente nomeado como depositário dos mesmos, 

devendo conservá-los e manter a guarda dos mesmos. 6. Indicado para 

penhora bem imóvel lavre-se o competente termo nos autos, cabendo à 

parte exequente providenciar, para presunção absoluta de conhecimento 

de terceiros, o respectivo registro no ofício imobiliário, mediante a 

apresentação de certidão de inteiro teor do ato e independentemente de 

mandado judicial, na forma do artigo 844 do CPC/2015. 7. CONSIGNE-SE no 

mandado a faculdade conferida aos devedores contida no artigo 916 

CPC/2015. 8. FIXO os honorários advocatícios em de 10% do valor da 

causa, in verbis artigo 827 do CPC/2015. Para o caso de integral 

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

será reduzida pela metade (§ 1° artigo 827 do CPC/2015). 9. Caso haja 

pagamento, diga a parte exequente em 05 (cinco) dias, ficando ciente que 

a inércia implicará em presunção de quitação e extinção da execução. 10. 

Caso não haja pagamento INTIME-SE a parte autora para que indique bens 

passíveis de penhora em nome dos devedores, no prazo de 20 (vinte) 

dias. Desatendido, ficam, desde logo, determinadas a SUSPENSÃO do 

feito (art. 921, III e § 1º, CPC/2015) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO 

PROSIVÓRIO, com baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, 

observando-se o artigo 1.181 da CNGC. 11. Sendo negativa a citação 

INTIME-SE a parte autora para que promova a citação, sob pena de 

extinção anômala do processo. 12. Por fim, INDEFIRO o pedido de inclusão 

do nome da parte executada ao cadastro de inadimplentes, considerando 

que esta condicionada a inércia da parte executada quanto ao pagamento 

da dívida e, caso não sejam encontrados bens passiveis de penhora. 13. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. Sorriso/MT, 07 de maio de 2018. 

Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000257-12.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MENDES NEITZKE OAB - MT8234/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDIR SCARAVELLI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO PIVETTA OAB - MT16725 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Parte Autora: EXEQUENTE: LAVOURA COMERCIAL 

AGRICOLA LTDA Parte Ré: EXECUTADO: WALDIR SCARAVELLI Autos nº: 

1000257-12.2017.8.11.0040 Vistos etc. Considerando a petição da parte 

requerendo o início da fase de cumprimento de sentença (ID n° 12637687), 

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

débito, acrescido de custas (artigo 523, caput, CPC), se houver. Desde já 

fica a advertência de que não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

de 15 dias, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e 

também de honorários advocatícios (art. 523, §1º, do CPC). EXPEÇA-SE o 

necessário nos presentes autos.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006518-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA FERREIRA DE CAMPOS CORREA (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº: 1006518-90.2017.811.0102 Vistos, etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. CITE-SE a parte requerida para realizar o 

pagamento do valor pleiteado, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo 

constar no mandado que, se não forem opostos embargos no mesmo 

prazo, constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado inicial em executivo, nos termos do artigo 701, 

caput e § 2° do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Fixo, desde já, 

os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) do valor da causa 

(artigo 701 do Código de Processo Civil). CONSIGNE-SE que caso a parte 

Ré quite o valor pleiteado, ficará isenta de custas, artigo 701, § 1° da 

norma mencionada. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006752-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE 13 DE MAIO VILA ROMANA S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT0009012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE MONTEIRO FERNANDES (RÉU)

EDNEI DE OLIVEIRA FERNANDES (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº: 1006752-72.2018.811.0102 Vistos, etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. CITE-SE a parte requerida para realizar o 

pagamento do valor pleiteado, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo 

constar no mandado que, se não forem opostos embargos no mesmo 
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prazo, constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado inicial em executivo, nos termos do artigo 701, 

caput e § 2° do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Fixo, desde já, 

os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) do valor da causa 

(artigo 701 do Código de Processo Civil). CONSIGNE-SE que caso a parte 

Ré quite o valor pleiteado, ficará isenta de custas, artigo 701, § 1° da 

norma mencionada. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000177-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PERCILGLASS COMERCIO DE PRODUTOS PARA FIBERGLASS LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON CESAR PEREIRA OAB - SP367623 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HIDRO FIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº: 1000177-14.2018.811.0102 Vistos, etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. CITE-SE a parte requerida para realizar o 

pagamento do valor pleiteado, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo 

constar no mandado que, se não forem opostos embargos no mesmo 

prazo, constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado inicial em executivo, nos termos do artigo 701, 

caput e § 2° do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Fixo, desde já, 

os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) do valor da causa 

(artigo 701 do Código de Processo Civil). CONSIGNE-SE que caso a parte 

Ré quite o valor pleiteado, ficará isenta de custas, artigo 701, § 1° da 

norma mencionada. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002263-26.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA ELENICE SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO SANTOS DE SOUZA (RÉU)

José Carlos Gonçalves (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos n. 1002263-26.2016.8.11.0040 Vistos etc. Analisando os autos, 

verifico que a citação do requerido José Carlos Gonçalves foi negativa (ID 

n° 4281988). Assim, DETERMINO a intimação da parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promova a citação do requerido, sob pena de 

extinção do processo quanto a este. Após, DESIGNE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, DE ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO 

CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA 

COMARCA. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002773-39.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MONTAGNA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO)

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO)

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO)

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - 972.501.470-72 (PROCURADOR)

LEANDRO RAFAEL PERIUS OAB - MT20089/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDIRLEI ALBINO MARAFON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos n. 1002773-39.2016.8.11.0040 Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifico que os embargos do devedor interpostos pelo executado foram 

juntados a estes autos (ID n°10062051). Pois bem, por se tratar de 

embargos à execução, de rigor a observância do artigo 914 e seguinte do 

Código de Processo Civil, os embargos à execução devem-se ser 

distribuídos em autos apartados, conforme preceitua referido artigo, bem 

como determina o artigo 1.268 da CNGC. Assim sendo, desentranhem-se 

do presente feito os embargos juntados ao ID n°10062051 e seus 

documentos, distribuindo-o e formando-se autos em apenso, devendo ser 

certificado, pela Gestora Judiciária, a tempestividade dos embargos. 

Desde já, diante do pedido de gratuidade da justiça apresentado pela 

embargante, nos termos do artigo 99, § 2° do CPC/2015, DETERMINO a sua 

intimação a fim de que comprove os pressupostos da gratuidade de 

justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pleito. 

Após, venham os autos conclusos. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001336-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SOELI FERREIRA GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Código Apolo nº: 1001336-26.2017.8.11.0040. 

Vistos, e etc. Ante o requerimento de realização de perícia médica, 

NOMEIO Dr. (a).Eliana Kawagutti, podendo ser encontrado (a) no 

endereço Rua das Amendoeiras, n° 110, Sinop, telefone (66) 9999-6670, 

devendo as partes ser intimadas para, no prazo de quinze dias, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar assistente 

técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, II e III, do 

NCPC). Apresentados os quesitos, intime-se o (a) perito (a) para, no prazo 

de cinco dias, apresentar proposta de honorários periciais, currículo, com 

comprovação da especialização, contatos profissionais e endereço 

eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais (incisos I, II e 

III do §2º do artigo 465 do NCPC). Indicados os honorários, intimem-se as 

partes para os fins do artigo 465, §3º, do NCPC. Existindo impugnação, 

conclusos para deliberação. Do contrário, intime-se quem requereu a 

prova (art. 95, do NCPC), a recolher o valor, no prazo de 05 dias, sob 

pena de preclusão. Recolhido o valor dos honorários, intime-se o (a) 

perito(a) a indicar data, hora e local da realização, no prazo de 15 dias, 

intimando-se as partes (art. 474, do NCPC). Deverá o Sr. Perito se atentar, 

ainda, ao disposto no artigo 466, §2º, do NCPC, possibilitando o acesso e 

o acompanhamento de todos os atos e diligências pelos assistentes 

técnicos das partes. Realizada a perícia, junte-se o laudo aos autos, o 

qual deverá conter todos os requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, 

III, IV, do NCPC, atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do 

artigo 473 do NCPC, no prazo de 15 dias. Com a juntada do laudo, 

manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do NCPC). 

Após, considerando o disposto no art. 3º, § 3º e art. 139, ambos do NCPC, 

bem como o fato de que não fora oportunizada a conciliação as partes, 

DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA 

DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo as partes serem intimadas com 

antecedência, restando consignado que devem estar acompanhadas por 

seus respectivos advogados ou defensores públicos. - O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º 

do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes, após 

manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a 

este juízo natural para homologação, não havendo tal solução consensual 

do conflito de interesse, conclusos para sentença. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002496-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAS DA SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Parte Autora: AUTOR: JONATAS DA SILVA DE 

OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Processo n° 1002496-8.2017.8.11.0040 Vistos, e 

etc. Ante o requerimento de realização de perícia médica pelo requerido 

(ID n° 10301320), NOMEIO a Doutora Eliana Kawagutti, podendo ser 

encontrada no endereço Rua das Amendoeiras, n° 110, Sinop, telefone 

(66) 9999-6670, devendo as partes ser intimadas para, no prazo de 

quinze dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); 

indicar assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, 

incisos I, II e III, do NCPC). Apresentados os quesitos, intime-se o (a) perito 

(a) para, no prazo de cinco dias, apresentar proposta de honorários 

periciais, currículo, com comprovação da especialização, contatos 

profissionais e endereço eletrônico para onde serão dirigidas as 

intimações pessoais (incisos I, II e III do §2º do artigo 465 do NCPC). 

Indicados os honorários, intimem-se as partes para os fins do artigo 465, 

§3º, do NCPC. Existindo impugnação, conclusos para deliberação. Do 

contrário, intime-se o requerido (art. 95, do NCPC), a recolher o valor, no 

prazo de 05 dias, sob pena de preclusão. Recolhido o valor dos 

honorários, intime-se a perita para indicar data, hora e local da realização, 

no prazo de 15 dias, intimando-se as partes (art. 474, do NCPC). Deverá a 

Senhora Perita se atentar, ainda, ao disposto no artigo 466, §2º, do NCPC, 

possibilitando o acesso e o acompanhamento de todos os atos e 

diligências pelos assistentes técnicos das partes. Realizada a perícia, 

junte-se o laudo aos autos, o qual deverá conter todos os requisitos 

indicados no artigo 473, incisos I, II, III, IV, do NCPC, atentando-se, também, 

para o contido nos §§1º e 2º do artigo 473 do NCPC, no prazo de 15 dias. 

Com a juntada do laudo, manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias 

(artigo 477 §1º do NCPC). Após, CONCLUSOS.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000429-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUERLEN DE SOUSA NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARUANA SEGUROS S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Parte Autora: AUTOR: SUERLEN DE SOUSA 

NASCIMENTO Parte Ré: RÉU: ARUANA SEGUROS S.A. Processo n° 

1000429-51.2017.8.11.0040 Vistos, e etc. Analisando os autos, verifico 

que ambas as partes pugnaram pela realização de perícia judicial, pelo que 

entendo necessário o deferimento da realização da prova pleiteada para o 

deslinde do feito. Dispõe o artigo 95 do CPC que, quando a perícia for 

requerida por ambas as partes, está será rateada. No caso em tela, a 

parte autora é beneficiária da justiça gratuita, de forma que, nos termos do 

artigo 95, §3° do CPC “§ 3o Quando o pagamento da perícia for de 

responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: 

(...) II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou 

do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em 

que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em 

caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça”. Sendo assim, 

NOMEIO a Doutora Eliana Kawagutti, podendo ser encontrada no endereço 

Rua das Amendoeiras, n° 110, Sinop, telefone (66) 9999-6670, devendo 

as partes ser intimadas para, no prazo de quinze dias, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar assistente 

técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, II e III, do 

NCPC). Seguindo o que dispõe a Resolução do CNJ 232/2016 e a 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, artigo 500 e seguintes, com base no valor 

econômico do serviço a ser prestado, arbitro os honorários periciais em 

R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), sendo que, deste valor, metade 

deverá ser pago pelo requerido, e outra metade, será expedida certidão 

para cobrança pela perita junto ao Estado de Mato Grosso. INTIME-SE a 

perita para dizer se aceita o encargo no prazo de 05 (cinco) dias (art. 

465,§ 2º CPC), consignando, que em sendo a resposta positiva, deverá no 

mesmo prazo, agendar data indicando hora e o local para a realização da 

perícia, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a fim de possibilitar a 

intimação das partes. Deverá a Senhora Perita se atentar, ainda, ao 

disposto no artigo 466, §2º, do NCPC, possibilitando o acesso e o 

acompanhamento de todos os atos e diligências pelos assistentes 

técnicos das partes. Sobrevindo manifestação da perita, INTIME-SE a parte 

Requerida para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o depósito nos autos 

do valor correspondente à sua cota parte dos honorários periciais. Com a 

data agendada aos autos, INTIMEM-SE todos, inclusive a parte autora para 

comparecimento no local indicado pelo perito para ter início aos trabalhos 

(art. 474 do CPC). Realizada a perícia, junte-se o laudo aos autos, o qual 

deverá conter todos os requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, III, 

IV, do NCPC, atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do artigo 

473 do NCPC, no prazo de 15 dias. Com a juntada do laudo, manifestem-se 

as partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do NCPC). No que concerne 

ao valor devido pela parte autora, com a apresentação do laudo pericial, 

será expedida em favor do expert, CERTIDÃO com o percentual do valor 

dos honorários periciais que lhes são devidos, para a cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso, nos termos dos §§ 3º e 4º do artigo 95 do CPC e 

do artigo 507 e seguintes da CNGC/TJMT/2016, bem como, EXPEÇA-SE 

ALVARÁ dos honorários periciais depositados pelos requerido em favor 

da referida perita. Após, CONCLUSOS.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003641-17.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO RODRIGUES DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Parte Autora: AUTOR: MARCO RODRIGUES DE 

SOUSA Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos, e etc. Analisando os autos, verifico que 

ambas as partes pugnaram pela realização de perícia judicial, pelo que, 

entendo necessário o deferimento da realização da prova pleiteada para o 

deslinde do feito. Dispõe o artigo 95 do CPC que, quando a perícia for 

requerida por ambas as partes, está será rateada. No caso em tela, a 

parte autora é beneficiária da justiça gratuita, de forma que, nos termos do 

artigo 95, §3° do CPC “Quando o pagamento da perícia for de 

responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: 

(...) II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou 

do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em 

que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em 

caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça”. Sendo assim, 

NOMEIO a Doutora Eliana Kawagutti, podendo ser encontrada no endereço 

Rua das Amendoeiras, n° 110, Sinop, telefone (66) 9999-6670, devendo 

as partes ser intimadas para, no prazo de quinze dias, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar assistente 

técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, II e III, do 

NCPC). Seguindo o que dispõe a Resolução do CNJ 232/2016 e a 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, artigo 500 e seguintes, com base no valor 

econômico do serviço a ser prestado, arbitro os honorários periciais em 

R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), sendo que, deste valor, metade 

deverá ser pago pelo requerido, e outra metade, será expedida certidão 

para cobrança pela perita junto ao Estado de Mato Grosso. INTIME-SE a 

perita para dizer se aceita o encargo no prazo de 05 (cinco) dias (art. 

465,§ 2º CPC), consignando, que em sendo a resposta positiva, deverá no 
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mesmo prazo, agendar data indicando hora e o local para a realização da 

perícia, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a fim de possibilitar a 

intimação das partes. Deverá a Senhora Perita se atentar, ainda, ao 

disposto no artigo 466, §2º, do NCPC, possibilitando o acesso e o 

acompanhamento de todos os atos e diligências pelos assistentes 

técnicos das partes. Sobrevindo manifestação da perita, INTIME-SE a parte 

Requerida para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o depósito nos autos 

do valor correspondente à sua cota parte dos honorários periciais. Com a 

data agendada aos autos, INTIMEM-SE todos, inclusive a parte autora para 

comparecimento no local indicado pelo perito para ter início aos trabalhos 

(art. 474 do CPC). Realizada a perícia, junte-se o laudo aos autos, o qual 

deverá conter todos os requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, III, 

IV, do NCPC, atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do artigo 

473 do NCPC, no prazo de 15 dias. Com a juntada do laudo, manifestem-se 

as partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do NCPC). No que concerne 

ao valor devido pela parte autora, com a apresentação do laudo pericial, 

será expedida em favor do expert, CERTIDÃO com o percentual do valor 

dos honorários periciais que lhes são devidos, para a cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso, nos termos dos §§ 3º e 4º do artigo 95 do CPC e 

do artigo 507 e seguintes da CNGC/TJMT/2016, bem como, DETERMINO 

que seja expedido alvará dos honorários periciais depositados pelos 

requerido em favor da referida perita. Após, considerando o disposto no 

art. 3º, § 3º e art. 139, ambos do NCPC, bem como o fato de que não fora 

oportunizada a conciliação as partes, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA 

COMARCA, devendo as partes serem intimadas com antecedência, 

restando consignado que devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. - O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 

334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes, após manejo das 

técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo 

natural para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito 

de interesse, conclusos para sentença.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003460-16.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS EURICO LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Parte Autora: AUTOR: LUCAS EURICO LOPES Parte 

Ré: RÉU: BANCO BRADESCO SA Ante o requerimento de realização de 

perícia médica pelo requerido (ID n° 9974149), NOMEIO a Doutora Eliana 

Kawagutti, podendo ser encontrada no endereço Rua das Amendoeiras, 

n° 110, Sinop, telefone (66) 9999-6670, devendo as partes ser intimadas 

para, no prazo de quinze dias, arguir o impedimento ou a suspeição do 

perito (se for o caso); indicar assistente técnico e apresentar quesitos 

(artigo 465, caput, §1º, incisos I, II e III, do NCPC). Apresentados os 

quesitos, intime-se o (a) perito (a) para, no prazo de cinco dias, 

apresentar proposta de honorários periciais, currículo, com comprovação 

da especialização, contatos profissionais e endereço eletrônico para onde 

serão dirigidas as intimações pessoais (incisos I, II e III do §2º do artigo 

465 do NCPC). Indicados os honorários, intimem-se as partes para os fins 

do artigo 465, §3º, do NCPC. Existindo impugnação, conclusos para 

deliberação. Do contrário, intime-se o requerido (art. 95, do NCPC), a 

recolher o valor, no prazo de 05 dias, sob pena de preclusão. Recolhido o 

valor dos honorários, intime-se a perita para indicar data, hora e local da 

realização, no prazo de 15 dias, intimando-se as partes (art. 474, do 

NCPC). Deverá a Senhora Perita se atentar, ainda, ao disposto no artigo 

466, §2º, do NCPC, possibilitando o acesso e o acompanhamento de todos 

os atos e diligências pelos assistentes técnicos das partes. Realizada a 

perícia, junte-se o laudo aos autos, o qual deverá conter todos os 

requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, III, IV, do NCPC, 

atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do artigo 473 do 

NCPC, no prazo de 15 dias. Com a juntada do laudo, manifestem-se as 

partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do NCPC). Após, considerando 

o disposto no art. 3º, § 3º e art. 139, ambos do NCPC, bem como o fato de 

que não fora oportunizada a conciliação as partes, DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA DO 

CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E 

CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo as partes serem intimadas com 

antecedência, restando consignado que devem estar acompanhadas por 

seus respectivos advogados ou defensores públicos. - O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º 

do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes, após 

manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a 

este juízo natural para homologação, não havendo tal solução consensual 

do conflito de interesse, conclusos para sentença.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001893-13.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILDA PEREIRA SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Código Apolo nº: 1001893-13.2017.8.11.0040 Vistos, e etc. 

Ante o requerimento de realização de perícia médica, NOMEIO Dr. 

(a).Eliana Kawagutti, podendo ser encontrado (a) no endereço Rua das 

Amendoeiras, n° 110, Sinop, telefone (66) 9999-6670, devendo as partes 

ser intimadas para, no prazo de quinze dias, arguir o impedimento ou a 

suspeição do perito (se for o caso); indicar assistente técnico e 

apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, II e III, do NCPC). 

Apresentados os quesitos, intime-se o (a) perito (a) para, no prazo de 

cinco dias, apresentar proposta de honorários periciais, currículo, com 

comprovação da especialização, contatos profissionais e endereço 

eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais (incisos I, II e 

III do §2º do artigo 465 do NCPC). Indicados os honorários, intimem-se as 

partes para os fins do artigo 465, §3º, do NCPC. Existindo impugnação, 

conclusos para deliberação. Do contrário, intime-se quem requereu a 

prova (art. 95, do NCPC), a recolher o valor, no prazo de 05 dias, sob 

pena de preclusão. Recolhido o valor dos honorários, intime-se o (a) perito 

(a) a indicar data, hora e local da realização, no prazo de 15 dias, 

intimando-se as partes (art. 474, do NCPC). Deverá o Sr. Perito se atentar, 

ainda, ao disposto no artigo 466, §2º, do NCPC, possibilitando o acesso e 

o acompanhamento de todos os atos e diligências pelos assistentes 

técnicos das partes. Realizada a perícia, junte-se o laudo aos autos, o 

qual deverá conter todos os requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, 

III, IV, do NCPC, atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do 

artigo 473 do NCPC, no prazo de 15 dias. Com a juntada do laudo, 

manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do NCPC). 

Após, considerando o disposto no art. 3º, § 3º e art. 139, ambos do NCPC, 

bem como o fato de que não fora oportunizada a conciliação as partes, 

DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA 

DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo as partes serem intimadas com 

antecedência, restando consignado que devem estar acompanhadas por 

seus respectivos advogados ou defensores públicos. ¬ O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º 

do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes, após 

manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a 
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este juízo natural para homologação, não havendo tal solução consensual 

do conflito de interesse, conclusos para sentença. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003441-10.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO CESAR MORESCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Parte Autora: AUTOR: LEONARDO CESAR 

MORESCO Parte Ré: RÉU: BANCO BRADESCO SA Vistos, e etc. 

Inicialmente, verifico que na exordial o requerente pugnou pela inversão do 

ônus da prova, com base no artigo 373, §1° do CPC. Todavia, não verifico 

nos autos a incidência de hipossuficiência técnica e /ou probatória de 

nenhuma das partes envolvidas e ensejar e redistribuição dinâmica 

prevista no § 1º do artigo 373 do estatuto processual, nem a complexidade 

a ensejar aplicação do § 3º do artigo 357do mesmo diploma. Assim, 

INDEFIRO o pedido da parte autora. No mais, ante o requerimento de 

realização de perícia médica pelo requerido (ID n° 10340326), NOMEIO a 

Doutora Eliana Kawagutti, podendo ser encontrada no endereço Rua das 

Amendoeiras, n° 110, Sinop, telefone (66) 9999-6670, devendo as partes 

ser intimadas para, no prazo de quinze dias, arguir o impedimento ou a 

suspeição do perito (se for o caso); indicar assistente técnico e 

apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, II e III, do NCPC). 

Apresentados os quesitos, intime-se o (a) perito (a) para, no prazo de 

cinco dias, apresentar proposta de honorários periciais, currículo, com 

comprovação da especialização, contatos profissionais e endereço 

eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais (incisos I, II e 

III do §2º do artigo 465 do NCPC). Indicados os honorários, intimem-se as 

partes para os fins do artigo 465, §3º, do NCPC. Existindo impugnação, 

conclusos para deliberação. Do contrário, intime-se o requerido (art. 95, 

do NCPC), a recolher o valor, no prazo de 05 dias, sob pena de preclusão. 

Recolhido o valor dos honorários, intime-se a perita para indicar data, hora 

e local da realização, no prazo de 15 dias, intimando-se as partes (art. 

474, do NCPC). Deverá a Senhora Perita se atentar, ainda, ao disposto no 

artigo 466, §2º, do NCPC, possibilitando o acesso e o acompanhamento de 

todos os atos e diligências pelos assistentes técnicos das partes. 

Realizada a perícia, junte-se o laudo aos autos, o qual deverá conter todos 

os requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, III, IV, do NCPC, 

atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do artigo 473 do 

NCPC, no prazo de 15 dias. Com a juntada do laudo, manifestem-se as 

partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do NCPC). Após, considerando 

o disposto no art. 3º, § 3º e art. 139, ambos do NCPC, bem como o fato de 

que não fora oportunizada a conciliação as partes, DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA DO 

CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E 

CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo as partes serem intimadas com 

antecedência, restando consignado que devem estar acompanhadas por 

seus respectivos advogados ou defensores públicos. - O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º 

do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes, após 

manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a 

este juízo natural para homologação, não havendo tal solução consensual 

do conflito de interesse, conclusos para sentença.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001898-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE TEOTONIO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Código Apolo nº: 1001898-35.2017.8.11.0040 

Vistos, e etc. Ante o requerimento de realização de perícia médica, 

NOMEIO Dr. (a).Eliana Kawagutti, podendo ser encontrado (a) no 

endereço Rua das Amendoeiras, n° 110, Sinop, telefone (66) 9999-6670, 

devendo as partes ser intimadas para, no prazo de quinze dias, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar assistente 

técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, II e III, do 

NCPC). Apresentados os quesitos, intime-se o (a) perito (a) para, no prazo 

de cinco dias, apresentar proposta de honorários periciais, currículo, com 

comprovação da especialização, contatos profissionais e endereço 

eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais (incisos I, II e 

III do §2º do artigo 465 do NCPC). Indicados os honorários, intimem-se as 

partes para os fins do artigo 465, §3º, do NCPC. Existindo impugnação, 

conclusos para deliberação. Do contrário, intime-se quem requereu a 

prova (art. 95, do NCPC), a recolher o valor, no prazo de 05 dias, sob 

pena de preclusão. Recolhido o valor dos honorários, intime-se o (a) perito 

(a) a indicar data, hora e local da realização, no prazo de 15 dias, 

intimando-se as partes (art. 474, do NCPC). Deverá o Sr. Perito se atentar, 

ainda, ao disposto no artigo 466, §2º, do NCPC, possibilitando o acesso e 

o acompanhamento de todos os atos e diligências pelos assistentes 

técnicos das partes. Realizada a perícia, junte-se o laudo aos autos, o 

qual deverá conter todos os requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, 

III, IV, do NCPC, atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do 

artigo 473 do NCPC, no prazo de 15 dias. Com a juntada do laudo, 

manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do NCPC). 

Após, considerando o disposto no art. 3º, § 3º e art. 139, ambos do NCPC, 

bem como o fato de que não fora oportunizada a conciliação as partes, 

DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA 

DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo as partes serem intimadas com 

antecedência, restando consignado que devem estar acompanhadas por 

seus respectivos advogados ou defensores públicos. ¬ O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (§ 8.º do 

art. 334 do NCPC). Havendo autocomposição entre as partes, após manejo 

das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este 

juízo natural para homologação, não havendo tal solução consensual do 

conflito de interesse, conclusos para sentença. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001907-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DA SILVA MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Código Apolo nº: 1001907-94.2017.8.11.0040 

Vistos, e etc. Ante o requerimento de realização de perícia médica, 

NOMEIO Dr. (a).Eliana Kawagutti, podendo ser encontrado (a) no 

endereço Rua das Amendoeiras, n° 110, Sinop, telefone (66) 9999-6670, 

devendo as partes ser intimadas para, no prazo de quinze dias, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar assistente 

técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, II e III, do 

NCPC). Apresentados os quesitos, intime-se o (a) perito (a) para, no prazo 

de cinco dias, apresentar proposta de honorários periciais, currículo, com 

comprovação da especialização, contatos profissionais e endereço 
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eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais (incisos I, II e 

III do §2º do artigo 465 do NCPC). Indicados os honorários, intimem-se as 

partes para os fins do artigo 465, §3º, do NCPC. Existindo impugnação, 

conclusos para deliberação. Do contrário, intime-se quem requereu a 

prova (art. 95, do NCPC), a recolher o valor, no prazo de 05 dias, sob 

pena de preclusão. Recolhido o valor dos honorários, intime-se o (a) perito 

(a) a indicar data, hora e local da realização, no prazo de 15 dias, 

intimando-se as partes (art. 474, do NCPC). Deverá o Sr. Perito se atentar, 

ainda, ao disposto no artigo 466, §2º, do NCPC, possibilitando o acesso e 

o acompanhamento de todos os atos e diligências pelos assistentes 

técnicos das partes. Realizada a perícia, junte-se o laudo aos autos, o 

qual deverá conter todos os requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, 

III, IV, do NCPC, atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do 

artigo 473 do NCPC, no prazo de 15 dias. Com a juntada do laudo, 

manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do NCPC). 

Após, considerando o disposto no art. 3º, § 3º e art. 139, ambos do NCPC, 

bem como o fato de que não fora oportunizada a conciliação as partes, 

DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA 

DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo as partes serem intimadas com 

antecedência, restando consignado que devem estar acompanhadas por 

seus respectivos advogados ou defensores públicos. ¬ O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (§ 8.º do 

art. 334 do NCPC). Havendo autocomposição entre as partes, após manejo 

das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este 

juízo natural para homologação, não havendo tal solução consensual do 

conflito de interesse, conclusos para sentença. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003395-21.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JACIR DA SILVA PIRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Parte Autora: AUTOR: JACIR DA SILVA PIRES Parte 

Ré: RÉU: BANCO BRADESCO SA Vistos, e etc. Inicialmente, verifico que 

na exordial o requerente pugnou pela inversão do ônus da prova, com 

base no artigo 373, §1° do CPC. Todavia, não verifico nos autos a 

incidência de hipossuficiência técnica e /ou probatória de nenhuma das 

partes envolvidas e ensejar e redistribuição dinâmica prevista no § 1º do 

artigo 373 do estatuto processual, nem a complexidade a ensejar 

aplicação do § 3º do artigo 357do mesmo diploma. Assim, INDEFIRO o 

pedido da parte autora. No mais, ante o requerimento de realização de 

perícia médica pelo requerido (ID n° 9994627), NOMEIO a Doutora Eliana 

Kawagutti, podendo ser encontrada no endereço Rua das Amendoeiras, 

n° 110, Sinop, telefone (66) 9999-6670, devendo as partes ser intimadas 

para, no prazo de quinze dias, arguir o impedimento ou a suspeição do 

perito (se for o caso); indicar assistente técnico e apresentar quesitos 

(artigo 465, caput, §1º, incisos I, II e III, do NCPC). Apresentados os 

quesitos, intime-se o (a) perito (a) para, no prazo de cinco dias, 

apresentar proposta de honorários periciais, currículo, com comprovação 

da especialização, contatos profissionais e endereço eletrônico para onde 

serão dirigidas as intimações pessoais (incisos I, II e III do §2º do artigo 

465 do NCPC). Indicados os honorários, intimem-se as partes para os fins 

do artigo 465, §3º, do NCPC. Existindo impugnação, conclusos para 

deliberação. Do contrário, intime-se o requerido (art. 95, do NCPC), a 

recolher o valor, no prazo de 05 dias, sob pena de preclusão. Recolhido o 

valor dos honorários, intime-se a perita para indicar data, hora e local da 

realização, no prazo de 15 dias, intimando-se as partes (art. 474, do 

NCPC). Deverá a Senhora Perita se atentar, ainda, ao disposto no artigo 

466, §2º, do NCPC, possibilitando o acesso e o acompanhamento de todos 

os atos e diligências pelos assistentes técnicos das partes. Realizada a 

perícia, junte-se o laudo aos autos, o qual deverá conter todos os 

requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, III, IV, do NCPC, 

atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do artigo 473 do 

NCPC, no prazo de 15 dias. Com a juntada do laudo, manifestem-se as 

partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do NCPC). Após, considerando 

o disposto no art. 3º, § 3º e art. 139, ambos do NCPC, bem como o fato de 

que não fora oportunizada a conciliação as partes, DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA DO 

CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E 

CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo as partes serem intimadas com 

antecedência, restando consignado que devem estar acompanhadas por 

seus respectivos advogados ou defensores públicos. - O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, conforme 

§ 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes, após 

manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a 

este juízo natural para homologação, não havendo tal solução consensual 

do conflito de interesse, conclusos para sentença.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002293-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR BECKER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Código Apolo nº: 1002293-27.2017.8.11.0040 

Vistos, e etc. Ante o requerimento de realização de perícia médica, 

NOMEIO Dr. (a).Eliana Kawagutti, podendo ser encontrado (a) no 

endereço Rua das Amendoeiras, n° 110, Sinop, telefone (66) 9999-6670, 

devendo as partes ser intimadas para, no prazo de quinze dias, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar assistente 

técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, II e III, do 

NCPC). Apresentados os quesitos, intime-se o (a) perito (a) para, no prazo 

de cinco dias, apresentar proposta de honorários periciais, currículo, com 

comprovação da especialização, contatos profissionais e endereço 

eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais (incisos I, II e 

III do §2º do artigo 465 do NCPC). Indicados os honorários, intimem-se as 

partes para os fins do artigo 465, §3º, do NCPC. Existindo impugnação, 

conclusos para deliberação. Do contrário, intime-se quem requereu a 

prova (art. 95, do NCPC), a recolher o valor, no prazo de 05 dias, sob 

pena de preclusão. Recolhido o valor dos honorários, intime-se o (a) perito 

(a) a indicar data, hora e local da realização, no prazo de 15 dias, 

intimando-se as partes (art. 474, do NCPC). Deverá o Sr. Perito se atentar, 

ainda, ao disposto no artigo 466, §2º, do NCPC, possibilitando o acesso e 

o acompanhamento de todos os atos e diligências pelos assistentes 

técnicos das partes. Realizada a perícia, junte-se o laudo aos autos, o 

qual deverá conter todos os requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, 

III, IV, do NCPC, atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do 

artigo 473 do NCPC, no prazo de 15 dias. Com a juntada do laudo, 

manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do NCPC). 

DEIXO de designar audiência de conciliação, diante da expressa 

manifestação pela não realização desta pela requerida. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002284-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIMAR ASSUNCAO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Código Apolo nº: 1002284-65.2017.8.11.0040 

Vistos, e etc. Ante o requerimento de realização de perícia médica, 

NOMEIO Dr. (a).Eliana Kawagutti, podendo ser encontrado (a) no 

endereço Rua das Amendoeiras, n° 110, Sinop, telefone (66) 9999-6670, 

devendo as partes ser intimadas para, no prazo de quinze dias, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar assistente 

técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, II e III, do 

NCPC). Apresentados os quesitos, intime-se o (a) perito (a) para, no prazo 

de cinco dias, apresentar proposta de honorários periciais, currículo, com 

comprovação da especialização, contatos profissionais e endereço 

eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais (incisos I, II e 

III do §2º do artigo 465 do NCPC). Indicados os honorários, intimem-se as 

partes para os fins do artigo 465, §3º, do NCPC. Existindo impugnação, 

conclusos para deliberação. Do contrário, intime-se quem requereu a 

prova (art. 95, do NCPC), a recolher o valor, no prazo de 05 dias, sob 

pena de preclusão. Recolhido o valor dos honorários, intime-se o (a) perito 

(a) a indicar data, hora e local da realização, no prazo de 15 dias, 

intimando-se as partes (art. 474, do NCPC). Deverá o Sr. Perito se atentar, 

ainda, ao disposto no artigo 466, §2º, do NCPC, possibilitando o acesso e 

o acompanhamento de todos os atos e diligências pelos assistentes 

técnicos das partes. Realizada a perícia, junte-se o laudo aos autos, o 

qual deverá conter todos os requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, 

III, IV, do NCPC, atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do 

artigo 473 do NCPC, no prazo de 15 dias. Com a juntada do laudo, 

manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do NCPC). 

DEIXO de designar audiência de conciliação, diante da expressa 

manifestação da requerida pela não realização desta. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003470-60.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ADRIANA DA SILVA DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Parte Autora: AUTOR: MARIA ADRIANA DA SILVA 

DE SOUSA Parte Ré: RÉU: BANCO BRADESCO SA Vistos, e etc. 

Inicialmente, verifico que na exordial o requerente pugnou pela inversão do 

ônus da prova, com base no artigo 373, §1° do CPC. Todavia, não verifico 

nos autos a incidência de hipossuficiência técnica e /ou probatória de 

nenhuma das partes envolvidas e ensejar e redistribuição dinâmica 

prevista no § 1º do artigo 373 do estatuto processual, nem a complexidade 

a ensejar aplicação do § 3º do artigo 357do mesmo diploma. Assim, 

INDEFIRO o pedido da parte autora. No mais, ante o requerimento de 

realização de perícia médica pelo requerido (ID n° 9996346), NOMEIO a 

Doutora Eliana Kawagutti, podendo ser encontrada no endereço Rua das 

Amendoeiras, n° 110, Sinop, telefone (66) 9999-6670, devendo as partes 

ser intimadas para, no prazo de quinze dias, arguir o impedimento ou a 

suspeição do perito (se for o caso); indicar assistente técnico e 

apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, II e III, do NCPC). 

Apresentados os quesitos, intime-se o (a) perito (a) para, no prazo de 

cinco dias, apresentar proposta de honorários periciais, currículo, com 

comprovação da especialização, contatos profissionais e endereço 

eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais (incisos I, II e 

III do §2º do artigo 465 do NCPC). Indicados os honorários, intimem-se as 

partes para os fins do artigo 465, §3º, do NCPC. Existindo impugnação, 

conclusos para deliberação. Do contrário, intime-se o requerido (art. 95, 

do NCPC), a recolher o valor, no prazo de 05 dias, sob pena de preclusão. 

Recolhido o valor dos honorários, intime-se a perita para indicar data, hora 

e local da realização, no prazo de 15 dias, intimando-se as partes (art. 

474, do NCPC). Deverá a Senhora Perita se atentar, ainda, ao disposto no 

artigo 466, §2º, do NCPC, possibilitando o acesso e o acompanhamento de 

todos os atos e diligências pelos assistentes técnicos das partes. 

Realizada a perícia, junte-se o laudo aos autos, o qual deverá conter todos 

os requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, III, IV, do NCPC, 

atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do artigo 473 do 

NCPC, no prazo de 15 dias. Com a juntada do laudo, manifestem-se as 

partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do NCPC). Após, considerando 

o disposto no art. 3º, § 3º e art. 139, ambos do NCPC, bem como o fato de 

que não fora oportunizada a conciliação as partes, DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA DO 

CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E 

CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo as partes serem intimadas com 

antecedência, restando consignado que devem estar acompanhadas por 

seus respectivos advogados ou defensores públicos. - O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, conforme 

§ 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes, após 

manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a 

este juízo natural para homologação, não havendo tal solução consensual 

do conflito de interesse, conclusos para sentença.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001073-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN LUCAS SILVA BENEDITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Parte Autora: AUTOR: IVAN LUCAS SILVA 

BENEDITO Parte Ré: RÉU: BANCO BRADESCO SA Vistos, e etc. 

Inicialmente, verifico que na exordial o requerente pugnou pela inversão do 

ônus da prova, com base no artigo 373, §1° do CPC. Todavia, não verifico 

nos autos a incidência de hipossuficiência técnica e /ou probatória de 

nenhuma das partes envolvidas e ensejar e redistribuição dinâmica 

prevista no § 1º do artigo 373 do estatuto processual, nem a complexidade 

a ensejar aplicação do § 3º do artigo 357do mesmo diploma. Assim, 

INDEFIRO o pedido da parte autora. No mais, ante o requerimento de 

realização de perícia médica pelo requerido (ID n° 9847686), NOMEIO a 

Doutora Eliana Kawagutti, podendo ser encontrada no endereço Rua das 

Amendoeiras, n° 110, Sinop, telefone (66) 9999-6670, devendo as partes 

ser intimadas para, no prazo de quinze dias, arguir o impedimento ou a 

suspeição do perito (se for o caso); indicar assistente técnico e 

apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, II e III, do NCPC). 

Apresentados os quesitos, intime-se o (a) perito (a) para, no prazo de 

cinco dias, apresentar proposta de honorários periciais, currículo, com 

comprovação da especialização, contatos profissionais e endereço 

eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais (incisos I, II e 

III do §2º do artigo 465 do NCPC). Indicados os honorários, intimem-se as 

partes para os fins do artigo 465, §3º, do NCPC. Existindo impugnação, 

conclusos para deliberação. Do contrário, intime-se o requerido (art. 95, 

do NCPC), a recolher o valor, no prazo de 05 dias, sob pena de preclusão. 

Recolhido o valor dos honorários, intime-se a perita para indicar data, hora 

e local da realização, no prazo de 15 dias, intimando-se as partes (art. 

474, do NCPC). Deverá a Senhora Perita se atentar, ainda, ao disposto no 

artigo 466, §2º, do NCPC, possibilitando o acesso e o acompanhamento de 

todos os atos e diligências pelos assistentes técnicos das partes. 

Realizada a perícia, junte-se o laudo aos autos, o qual deverá conter todos 

os requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, III, IV, do NCPC, 

atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do artigo 473 do 

NCPC, no prazo de 15 dias. Com a juntada do laudo, manifestem-se as 

partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do NCPC). Após, considerando 

o disposto no art. 3º, § 3º e art. 139, ambos do NCPC, bem como o fato de 

que não fora oportunizada a conciliação as partes, DESIGNE-SE 
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AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA DO 

CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E 

CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo as partes serem intimadas com 

antecedência, restando consignado que devem estar acompanhadas por 

seus respectivos advogados ou defensores públicos. - O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, conforme 

§ 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes, após 

manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a 

este juízo natural para homologação, não havendo tal solução consensual 

do conflito de interesse, conclusos para sentença.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003335-48.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Parte Autora: AUTOR: RICARDO PEREIRA Parte Ré: 

RÉU: BANCO BRADESCO SA Vistos, e etc. Inicialmente, verifico que na 

exordial o requerente pugnou pela inversão do ônus da prova, com base 

no artigo 373, §1° do CPC. Todavia, não verifico nos autos a incidência de 

hipossuficiência técnica e /ou probatória de nenhuma das partes 

envolvidas e ensejar e redistribuição dinâmica prevista no § 1º do artigo 

373 do estatuto processual, nem a complexidade a ensejar aplicação do § 

3º do artigo 357do mesmo diploma. Assim, INDEFIRO o pedido da parte 

autora. No mais, ante o requerimento de realização de perícia médica pelo 

requerido (ID n° 10037801), NOMEIO a Doutora Eliana Kawagutti, podendo 

ser encontrada no endereço Rua das Amendoeiras, n° 110, Sinop, 

telefone (66) 9999-6670, devendo as partes ser intimadas para, no prazo 

de quinze dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se for o 

caso); indicar assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, 

§1º, incisos I, II e III, do NCPC). Apresentados os quesitos, intime-se o (a) 

perito (a) para, no prazo de cinco dias, apresentar proposta de honorários 

periciais, currículo, com comprovação da especialização, contatos 

profissionais e endereço eletrônico para onde serão dirigidas as 

intimações pessoais (incisos I, II e III do §2º do artigo 465 do NCPC). 

Indicados os honorários, intimem-se as partes para os fins do artigo 465, 

§3º, do NCPC. Existindo impugnação, conclusos para deliberação. Do 

contrário, intime-se o requerido (art. 95, do NCPC), a recolher o valor, no 

prazo de 05 dias, sob pena de preclusão. Recolhido o valor dos 

honorários, intime-se a perita para indicar data, hora e local da realização, 

no prazo de 15 dias, intimando-se as partes (art. 474, do NCPC). Deverá a 

Senhora Perita se atentar, ainda, ao disposto no artigo 466, §2º, do NCPC, 

possibilitando o acesso e o acompanhamento de todos os atos e 

diligências pelos assistentes técnicos das partes. Realizada a perícia, 

junte-se o laudo aos autos, o qual deverá conter todos os requisitos 

indicados no artigo 473, incisos I, II, III, IV, do NCPC, atentando-se, também, 

para o contido nos §§1º e 2º do artigo 473 do NCPC, no prazo de 15 dias. 

Com a juntada do laudo, manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias 

(artigo 477 §1º do NCPC). Após, considerando o disposto no art. 3º, § 3º e 

art. 139, ambos do NCPC, bem como o fato de que não fora oportunizada a 

conciliação as partes, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE 

ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo as 

partes serem intimadas com antecedência, restando consignado que 

devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. - O não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu a audiência de conciliação será considerado ato atentatório a 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, conforme § 8.º do art. 334 do NCPC. 

Havendo autocomposição entre as partes, após manejo das técnicas 

afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural 

para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, conclusos para sentença.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001378-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DYOGENNES SILVA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Parte Autora: AUTOR: JOSE DYOGENNES SILVA 

SOUZA Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Inicialmente, verifico que na exordial o requerente 

pugnou pela inversão do ônus da prova, com base no artigo 373, §1° do 

CPC. Todavia, não verifico nos autos a incidência de hipossuficiência 

técnica e /ou probatória de nenhuma das partes envolvidas e ensejar e 

redistribuição dinâmica prevista no § 1º do artigo 373 do estatuto 

processual, nem a complexidade a ensejar aplicação do § 3º do artigo 

357do mesmo diploma. Assim, INDEFIRO o pedido da parte autora. No mais, 

ante o requerimento de realização de perícia médica pelo requerido (ID n° 

10037801), NOMEIO a Doutora Eliana Kawagutti, podendo ser encontrada 

no endereço Rua das Amendoeiras, n° 110, Sinop, telefone (66) 

9999-6670, devendo as partes ser intimadas para, no prazo de quinze 

dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar 

assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, 

II e III, do NCPC). Apresentados os quesitos, intime-se o (a) perito (a) para, 

no prazo de cinco dias, apresentar proposta de honorários periciais, 

currículo, com comprovação da especialização, contatos profissionais e 

endereço eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais 

(incisos I, II e III do §2º do artigo 465 do NCPC). Indicados os honorários, 

intimem-se as partes para os fins do artigo 465, §3º, do NCPC. Existindo 

impugnação, conclusos para deliberação. Do contrário, intime-se o 

requerido (art. 95, do NCPC), a recolher o valor, no prazo de 05 dias, sob 

pena de preclusão. Recolhido o valor dos honorários, intime-se a perita 

para indicar data, hora e local da realização, no prazo de 15 dias, 

intimando-se as partes (art. 474, do NCPC). Deverá a Senhora Perita se 

atentar, ainda, ao disposto no artigo 466, §2º, do NCPC, possibilitando o 

acesso e o acompanhamento de todos os atos e diligências pelos 

assistentes técnicos das partes. Realizada a perícia, junte-se o laudo aos 

autos, o qual deverá conter todos os requisitos indicados no artigo 473, 

incisos I, II, III, IV, do NCPC, atentando-se, também, para o contido nos §§1º 

e 2º do artigo 473 do NCPC, no prazo de 15 dias. Com a juntada do laudo, 

manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do NCPC). 

Após, considerando o disposto no art. 3º, § 3º e art. 139, ambos do NCPC, 

bem como o fato de que não fora oportunizada a conciliação as partes, 

DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA 

DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo as partes serem intimadas com 

antecedência, restando consignado que devem estar acompanhadas por 

seus respectivos advogados ou defensores públicos. - O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, conforme 

§ 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes, após 

manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a 

este juízo natural para homologação, não havendo tal solução consensual 

do conflito de interesse, conclusos para sentença.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002498-56.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO GREGORY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Parte Autora: AUTOR: CELSO GREGORY Parte Ré: 

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

Vistos, e etc. Ante o requerimento de realização de perícia médica pelo 

requerido (ID n° 10301708), NOMEIO a Doutora Eliana Kawagutti, podendo 

ser encontrada no endereço Rua das Amendoeiras, n° 110, Sinop, 

telefone (66) 9999-6670, devendo as partes ser intimadas para, no prazo 

de quinze dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se for o 

caso); indicar assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, 

§1º, incisos I, II e III, do NCPC). Apresentados os quesitos, intime-se a 

perita para, no prazo de cinco dias, apresentar proposta de honorários 

periciais, currículo, com comprovação da especialização, contatos 

profissionais e endereço eletrônico para onde serão dirigidas as 

intimações pessoais (incisos I, II e III do §2º do artigo 465 do NCPC). 

Indicados os honorários, intimem-se as partes para os fins do artigo 465, 

§3º, do NCPC. Existindo impugnação, conclusos para deliberação. Do 

contrário, intime-se o requerido (art. 95, do NCPC), a recolher o valor, no 

prazo de 05 dias, sob pena de preclusão. Recolhido o valor dos 

honorários, intime-se a perita para indicar data, hora e local da realização, 

no prazo de 15 dias, intimando-se as partes (art. 474, do NCPC). Deverá a 

Senhora Perita se atentar, ainda, ao disposto no artigo 466, §2º, do NCPC, 

possibilitando o acesso e o acompanhamento de todos os atos e 

diligências pelos assistentes técnicos das partes. Realizada a perícia, 

junte-se o laudo aos autos, o qual deverá conter todos os requisitos 

indicados no artigo 473, incisos I, II, III, IV, do NCPC, atentando-se, também, 

para o contido nos §§1º e 2º do artigo 473 do NCPC, no prazo de 15 dias. 

Com a juntada do laudo, manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias 

(artigo 477 §1º do NCPC). Após, CONCLUSOS.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001981-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR DE JESUS FAGUNDES (AUTOR)

B. D. S. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Parte Autora: AUTOR: BRUNA DA SILVA 

FAGUNDES, VALDEMIR DE JESUS FAGUNDES Parte Ré: RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Ante o 

requerimento de realização de perícia médica pelo requerido (ID n° 

10924302), NOMEIO a Doutora Eliana Kawagutti, podendo ser encontrada 

no endereço Rua das Amendoeiras, n° 110, Sinop, telefone (66) 

9999-6670, devendo as partes ser intimadas para, no prazo de quinze 

dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar 

assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, 

II e III, do NCPC). Apresentados os quesitos, intime-se a perita para, no 

prazo de cinco dias, apresentar proposta de honorários periciais, 

currículo, com comprovação da especialização, contatos profissionais e 

endereço eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais 

(incisos I, II e III do §2º do artigo 465 do NCPC). Indicados os honorários, 

intimem-se as partes para os fins do artigo 465, §3º, do NCPC. Existindo 

impugnação, conclusos para deliberação. Do contrário, intime-se o 

requerido (art. 95, do NCPC), a recolher o valor, no prazo de 05 dias, sob 

pena de preclusão. Recolhido o valor dos honorários, intime-se a perita 

para indicar data, hora e local da realização, no prazo de 15 dias, 

intimando-se as partes (art. 474, do NCPC). Deverá a Senhora Perita se 

atentar, ainda, ao disposto no artigo 466, §2º, do NCPC, possibilitando o 

acesso e o acompanhamento de todos os atos e diligências pelos 

assistentes técnicos das partes. Realizada a perícia, junte-se o laudo aos 

autos, o qual deverá conter todos os requisitos indicados no artigo 473, 

incisos I, II, III, IV, do NCPC, atentando-se, também, para o contido nos §§1º 

e 2º do artigo 473 do NCPC, no prazo de 15 dias. Com a juntada do laudo, 

manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do NCPC). 

Após, considerando o disposto no art. 3º, § 3º e art. 139, ambos do NCPC, 

bem como o fato de que não fora oportunizada a conciliação as partes, 

DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA 

DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo as partes serem intimadas com 

antecedência, restando consignado que devem estar acompanhadas por 

seus respectivos advogados ou defensores públicos. - O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º 

do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes, após 

manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a 

este juízo natural para homologação, não havendo tal solução consensual 

do conflito de interesse, conclusos para sentença. No mais, considerando 

que a causa envolve interesse de incapaz, INTIME-SE o Ministério Público, 

na forma do artigo 178, inciso II do CPC, para manifestar quanto ao acordo 

realizado entre as partes. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002300-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DENIVAL LOPES MEDEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Parte Autora: AUTOR: DENIVAL LOPES MEDEIROS 

Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Vistos, e etc. Ante o requerimento de realização de perícia 

médica pelo requerido (ID n° 10970836), NOMEIO a Doutora Eliana 

Kawagutti, podendo ser encontrada no endereço Rua das Amendoeiras, 

n° 110, Sinop, telefone (66) 9999-6670, devendo as partes ser intimadas 

para, no prazo de quinze dias, arguir o impedimento ou a suspeição do 

perito (se for o caso); indicar assistente técnico e apresentar quesitos 

(artigo 465, caput, §1º, incisos I, II e III, do NCPC). Apresentados os 

quesitos, intime-se a perita para, no prazo de cinco dias, apresentar 

proposta de honorários periciais, currículo, com comprovação da 

especialização, contatos profissionais e endereço eletrônico para onde 

serão dirigidas as intimações pessoais (incisos I, II e III do §2º do artigo 

465 do NCPC). Indicados os honorários, intimem-se as partes para os fins 

do artigo 465, §3º, do NCPC. Existindo impugnação, conclusos para 

deliberação. Do contrário, intime-se o requerido (art. 95, do NCPC), a 

recolher o valor, no prazo de 05 dias, sob pena de preclusão. Recolhido o 

valor dos honorários, intime-se a perita para indicar data, hora e local da 

realização, no prazo de 15 dias, intimando-se as partes (art. 474, do 

NCPC). Deverá a Senhora Perita se atentar, ainda, ao disposto no artigo 

466, §2º, do NCPC, possibilitando o acesso e o acompanhamento de todos 

os atos e diligências pelos assistentes técnicos das partes. Realizada a 

perícia, junte-se o laudo aos autos, o qual deverá conter todos os 

requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, III, IV, do NCPC, 

atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do artigo 473 do 

NCPC, no prazo de 15 dias. Com a juntada do laudo, manifestem-se as 

partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do NCPC). Após, considerando 

o disposto no art. 3º, § 3º e art. 139, ambos do NCPC, bem como o fato de 

que não fora oportunizada a conciliação as partes, DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA DO 

CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E 

CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo as partes serem intimadas com 

antecedência, restando consignado que devem estar acompanhadas por 

seus respectivos advogados ou defensores públicos. - O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado 
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com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º 

do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes, após 

manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a 

este juízo natural para homologação, não havendo tal solução consensual 

do conflito de interesse, conclusos para sentença. CUMPRA-SE. 

INTIMEM-SE.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000263-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO VALADARES SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Vistos, e etc. Analisando os autos, verifico que 

ambas as partes pugnaram pela realização de perícia judicial, pelo que 

entendo necessário o deferimento da realização da prova pleiteada para o 

deslinde do feito. Dispõe o artigo 95 do CPC que, quando a perícia for 

requerida por ambas as partes, está será rateada. No caso em tela, a 

parte autora é beneficiária da justiça gratuita, de forma que, nos termos do 

artigo 95, §3° do CPC “§ 3o Quando o pagamento da perícia for de 

responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: 

(...) II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou 

do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em 

que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em 

caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça”. Sendo assim, 

NOMEIO a Doutora Eliana Kawagutti, podendo ser encontrada no endereço 

Rua das Amendoeiras, n° 110, Sinop, telefone (66) 9999-6670, devendo 

as partes ser intimadas para, no prazo de quinze dias, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar assistente 

técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, II e III, do 

NCPC). Seguindo o que dispõe a Resolução do CNJ 232/2016 e a 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, artigo 500 e seguintes, com base no valor 

econômico do serviço a ser prestado, arbitro os honorários periciais em 

R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), sendo que, deste valor, metade 

deverá ser pago pelo requerido, e outra metade, será expedida certidão 

para cobrança pela perita junto ao Estado de Mato Grosso. INTIME-SE a 

perita para dizer se aceita o encargo no prazo de 05 (cinco) dias (art. 

465,§ 2º CPC), consignando, que em sendo a resposta positiva, deverá no 

mesmo prazo, agendar data indicando hora e o local para a realização da 

perícia, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a fim de possibilitar a 

intimação das partes. Deverá a Senhora Perita se atentar, ainda, ao 

disposto no artigo 466, §2º, do NCPC, possibilitando o acesso e o 

acompanhamento de todos os atos e diligências pelos assistentes 

técnicos das partes. Sobrevindo manifestação da perita, INTIME-SE a parte 

Requerida para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o depósito nos autos 

do valor correspondente à sua cota parte dos honorários periciais. Com a 

data agendada aos autos, INTIMEM-SE todos, inclusive a parte autora para 

comparecimento no local indicado pelo perito para ter início aos trabalhos 

(art. 474 do CPC). Realizada a perícia, junte-se o laudo aos autos, o qual 

deverá conter todos os requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, III, 

IV, do NCPC, atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do artigo 

473 do NCPC, no prazo de 15 dias. Com a juntada do laudo, manifestem-se 

as partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do NCPC). No que concerne 

ao valor devido pela parte autora, com a apresentação do laudo pericial, 

será expedida em favor do expert, CERTIDÃO com o percentual do valor 

dos honorários periciais que lhes são devidos, para a cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso, nos termos dos §§ 3º e 4º do artigo 95 do CPC e 

do artigo 507 e seguintes da CNGC/TJMT/2016, bem como, DETERMINO 

que seja expedido alvará dos honorários periciais depositados pelos 

requerido em favor da referida perita. Após, considerando o disposto no 

art. 3º, § 3º e art. 139, ambos do NCPC, bem como o fato de que não fora 

oportunizada a conciliação as partes, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA 

COMARCA, devendo as partes serem intimadas com antecedência, 

restando consignado que devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. - O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 

334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes, após manejo das 

técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo 

natural para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito 

de interesse, conclusos para sentença. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000946-56.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE IECKERT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo n° 1000946-56.2017.8.11.0040 Vistos, e 

etc. Analisando os autos, autora pugnou pela realização de perícia judicial, 

pelo que entendo necessário o deferimento da realização da prova 

pleiteada para o deslinde do feito. No caso em tela, considerando que a 

parte autora é beneficiária da justiça gratuita, aplica-se o disposto no 

artigo 95, §3° do CPC: § 3o Quando o pagamento da perícia for de 

responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: 

(...) II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou 

do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em 

que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em 

caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça”. Sendo assim, 

NOMEIO a Doutora Eliana Kawagutti, podendo ser encontrada no endereço 

Rua das Amendoeiras, n° 110, Sinop, telefone (66) 9999-6670, devendo 

as partes ser intimadas para, no prazo de quinze dias, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar assistente 

técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, II e III, do 

NCPC). Seguindo o que dispõe a Resolução do CNJ 232/2016 e a 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, artigo 500 e seguintes, com base no valor 

econômico do serviço a ser prestado, arbitro os honorários periciais em 

R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), devendo ser expedida certidão 

para cobrança pela perita junto ao Estado de Mato Grosso. INTIME-SE a 

perita para dizer se aceita o encargo no prazo de 05 (cinco) dias (art. 

465,§ 2º CPC), consignando, que em sendo a resposta positiva, deverá no 

mesmo prazo, agendar data indicando hora e o local para a realização da 

perícia, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a fim de possibilitar a 

intimação das partes. Deverá a Senhora Perita se atentar, ainda, ao 

disposto no artigo 466, §2º, do NCPC, possibilitando o acesso e o 

acompanhamento de todos os atos e diligências pelos assistentes 

técnicos das partes. Com a data agendada aos autos, INTIMEM-SE todos, 

inclusive a parte autora para comparecimento no local indicado pelo perito 

para ter início aos trabalhos (art. 474 do CPC). Realizada a perícia, 

junte-se o laudo aos autos, o qual deverá conter todos os requisitos 

indicados no artigo 473, incisos I, II, III, IV, do NCPC, atentando-se, também, 

para o contido nos §§1º e 2º do artigo 473 do NCPC, no prazo de 15 dias. 

Com a juntada do laudo, manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias 

(artigo 477 §1º do NCPC). Com a apresentação do laudo pericial, será 

expedida em favor do expert, CERTIDÃO com o percentual do valor dos 

honorários periciais que lhes são devidos, para a cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso, nos termos dos §§ 3º e 4º do artigo 95 do CPC e 

do artigo 507 e seguintes da CNGC/TJMT/2016. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Após, CONCLUSOS.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001564-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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ALINE TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

RODRIGO DA MOTTA JARDIM OAB - MT0008440A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Parte Autora: AUTOR: ALINE TEIXEIRA DA SILVA 

Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Inicialmente, verifico que na exordial o requerente pugnou 

pela inversão do ônus da prova, com base no artigo 373, §1° do CPC. 

Todavia, não verifico nos autos a incidência de hipossuficiência técnica e 

/ou probatória de nenhuma das partes envolvidas e ensejar e 

redistribuição dinâmica prevista no § 1º do artigo 373 do estatuto 

processual, nem a complexidade a ensejar aplicação do § 3º do artigo 

357do mesmo diploma. Assim, INDEFIRO o pedido da parte autora. 

Analisando os autos, verifico que ambas as partes pugnaram pela 

realização de perícia judicial, pelo que entendo necessário o deferimento 

da realização da prova pleiteada para o deslinde do feito. Dispõe o artigo 

95 do CPC que, quando a perícia for requerida por ambas as partes, está 

será rateada. No caso em tela, a parte autora é beneficiária da justiça 

gratuita, de forma que, nos termos do artigo 95, §3° do CPC “§ 3o Quando 

o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de 

gratuidade da justiça, ela poderá ser: (...) II - paga com recursos alocados 

no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser 

realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme 

tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho 

Nacional de Justiça”. Sendo assim, NOMEIO a Doutora Eliana Kawagutti, 

podendo ser encontrada no endereço Rua das Amendoeiras, n° 110, 

Sinop, telefone (66) 9999-6670, devendo as partes ser intimadas para, no 

prazo de quinze dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se 

for o caso); indicar assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, 

caput, §1º, incisos I, II e III, do NCPC). Seguindo o que dispõe a Resolução 

do CNJ 232/2016 e a Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, artigo 500 e 

seguintes, com base no valor econômico do serviço a ser prestado, 

arbitro os honorários periciais em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

sendo que, deste valor, metade deverá ser pago pelo requerido, e outra 

metade, será expedida certidão para cobrança pela perita junto ao Estado 

de Mato Grosso. INTIME-SE a perita para dizer se aceita o encargo no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 465,§ 2º CPC), consignando, que em sendo 

a resposta positiva, deverá no mesmo prazo, agendar data indicando hora 

e o local para a realização da perícia, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, a fim de possibilitar a intimação das partes. Deverá a Senhora 

Perita se atentar, ainda, ao disposto no artigo 466, §2º, do NCPC, 

possibilitando o acesso e o acompanhamento de todos os atos e 

diligências pelos assistentes técnicos das partes. Sobrevindo 

manifestação da perita, INTIME-SE a parte Requerida para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o depósito nos autos do valor correspondente à sua 

cota parte dos honorários periciais. Com a data agendada aos autos, 

INTIMEM-SE todos, inclusive a parte autora para comparecimento no local 

indicado pelo perito para ter início aos trabalhos (art. 474 do CPC). 

Realizada a perícia, junte-se o laudo aos autos, o qual deverá conter todos 

os requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, III, IV, do NCPC, 

atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do artigo 473 do 

NCPC, no prazo de 15 dias. Com a juntada do laudo, manifestem-se as 

partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do NCPC). No que concerne ao 

valor devido pela parte autora, com a apresentação do laudo pericial, será 

expedida em favor do expert, CERTIDÃO com o percentual do valor dos 

honorários periciais que lhes são devidos, para a cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso, nos termos dos §§ 3º e 4º do artigo 95 do CPC e 

do artigo 507 e seguintes da CNGC/TJMT/2016, bem como, DETERMINO 

que seja expedido alvará dos honorários periciais depositados pelos 

requerido em favor da referida perita. Após, considerando o disposto no 

art. 3º, § 3º e art. 139, ambos do NCPC, bem como o fato de que não fora 

oportunizada a conciliação as partes, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA 

COMARCA, devendo as partes serem intimadas com antecedência, 

restando consignado que devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. - O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 

334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes, após manejo das 

técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo 

natural para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito 

de interesse, conclusos para sentença. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003665-45.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ODETE DA COSTA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHARLON WILIAN SCHMIDT OAB - MT0016178A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Parte Autora: AUTOR: MARIA ODETE DA COSTA DA 

SILVA Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Processo n° 1003665-45.2016.8.11.0040 Vistos, e 

etc. Analisando os autos, verifico que ambas as partes pugnaram pela 

realização de perícia judicial, pelo que entendo necessário o deferimento 

da realização da prova pleiteada para o deslinde do feito. Dispõe o artigo 

95 do CPC que, quando a perícia for requerida por ambas as partes, está 

será rateada. No caso em tela, a parte autora é beneficiária da justiça 

gratuita, de forma que, nos termos do artigo 95, §3° do CPC “§ 3o Quando 

o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de 

gratuidade da justiça, ela poderá ser: (...) II - paga com recursos alocados 

no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser 

realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme 

tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho 

Nacional de Justiça”. Sendo assim, NOMEIO a Doutora Eliana Kawagutti, 

podendo ser encontrada no endereço Rua das Amendoeiras, n° 110, 

Sinop, telefone (66) 9999-6670, devendo as partes ser intimadas para, no 

prazo de quinze dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se 

for o caso); indicar assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, 

caput, §1º, incisos I, II e III, do NCPC). Seguindo o que dispõe a Resolução 

do CNJ 232/2016 e a Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, artigo 500 e 

seguintes, com base no valor econômico do serviço a ser prestado, 

arbitro os honorários periciais em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

sendo que, deste valor, metade deverá ser pago pelo requerido, e outra 

metade, será expedida certidão para cobrança pela perita junto ao Estado 

de Mato Grosso. INTIME-SE a perita para dizer se aceita o encargo no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 465,§ 2º CPC), consignando, que em sendo 

a resposta positiva, deverá no mesmo prazo, agendar data indicando hora 

e o local para a realização da perícia, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, a fim de possibilitar a intimação das partes. Deverá a Senhora 

Perita se atentar, ainda, ao disposto no artigo 466, §2º, do NCPC, 

possibilitando o acesso e o acompanhamento de todos os atos e 

diligências pelos assistentes técnicos das partes. Sobrevindo 

manifestação da perita, INTIME-SE a parte Requerida para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o depósito nos autos do valor correspondente à sua 

cota parte dos honorários periciais. Com a data agendada aos autos, 

INTIMEM-SE todos, inclusive a parte autora para comparecimento no local 

indicado pelo perito para ter início aos trabalhos (art. 474 do CPC). 

Realizada a perícia, junte-se o laudo aos autos, o qual deverá conter todos 

os requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, III, IV, do NCPC, 

atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do artigo 473 do 

NCPC, no prazo de 15 dias. Com a juntada do laudo, manifestem-se as 

partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do NCPC). No que concerne ao 

valor devido pela parte autora, com a apresentação do laudo pericial, será 
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expedida em favor do expert, CERTIDÃO com o percentual do valor dos 

honorários periciais que lhes são devidos, para a cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso, nos termos dos §§ 3º e 4º do artigo 95 do CPC e 

do artigo 507 e seguintes da CNGC/TJMT/2016, bem como, DETERMINO 

que seja expedido alvará dos honorários periciais depositados pelos 

requerido em favor da referida perita. Após, considerando o disposto no 

art. 3º, § 3º e art. 139, ambos do NCPC, bem como o fato de que não fora 

oportunizada a conciliação as partes, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA 

COMARCA, devendo as partes serem intimadas com antecedência, 

restando consignado que devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. - O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 

334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes, após manejo das 

técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo 

natural para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito 

de interesse, conclusos para sentença. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002477-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEYTON TORQUATO GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Código Apolo nº: 1002477-80.2017.8.11.0040 

Vistos, e etc. Ante o requerimento de realização de perícia médica, 

NOMEIO Dr. (a).Eliana Kawagutti, podendo ser encontrado (a) no 

endereço Rua das Amendoeiras, n° 110, Sinop, telefone (66) 9999-6670, 

devendo as partes ser intimadas para, no prazo de quinze dias, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar assistente 

técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, II e III, do 

NCPC). Apresentados os quesitos, intime-se o (a) perito (a) para, no prazo 

de cinco dias, apresentar proposta de honorários periciais, currículo, com 

comprovação da especialização, contatos profissionais e endereço 

eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais (incisos I, II e 

III do §2º do artigo 465 do NCPC). Indicados os honorários, intimem-se as 

partes para os fins do artigo 465, §3º, do NCPC. Existindo impugnação, 

conclusos para deliberação. Do contrário, intime-se quem requereu a 

prova (art. 95, do NCPC), a recolher o valor, no prazo de 05 dias, sob 

pena de preclusão. Recolhido o valor dos honorários, intime-se o (a) perito 

(a) a indicar data, hora e local da realização, no prazo de 15 dias, 

intimando-se as partes (art. 474, do NCPC). Deverá o Sr. Perito se atentar, 

ainda, ao disposto no artigo 466, §2º, do NCPC, possibilitando o acesso e 

o acompanhamento de todos os atos e diligências pelos assistentes 

técnicos das partes. Realizada a perícia, junte-se o laudo aos autos, o 

qual deverá conter todos os requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, 

III, IV, do NCPC, atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do 

artigo 473 do NCPC, no prazo de 15 dias. Com a juntada do laudo, 

manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do NCPC). 

DEIXO de designar audiência de conciliação, diante da expressa 

manifestação da requerida pela não realização desta. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001661-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES PEREIRA BOMFIM DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Parte Autora: AUTOR: LOURDES PEREIRA BOMFIM 

DOS SANTOS Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, e etc. Ante o requerimento de realização 

de perícia médica pelo requerido (ID n° 10548626), NOMEIO a Doutora 

Eliana Kawagutti, podendo ser encontrada no endereço Rua das 

Amendoeiras, n° 110, Sinop, telefone (66) 9999-6670, devendo as partes 

ser intimadas para, no prazo de quinze dias, arguir o impedimento ou a 

suspeição do perito (se for o caso); indicar assistente técnico e 

apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, II e III, do NCPC). 

Apresentados os quesitos, intime-se a perita para, no prazo de cinco dias, 

apresentar proposta de honorários periciais, currículo, com comprovação 

da especialização, contatos profissionais e endereço eletrônico para onde 

serão dirigidas as intimações pessoais (incisos I, II e III do §2º do artigo 

465 do NCPC). Indicados os honorários, intimem-se as partes para os fins 

do artigo 465, §3º, do NCPC. Existindo impugnação, conclusos para 

deliberação. Do contrário, intime-se o requerido (art. 95, do NCPC), a 

recolher o valor, no prazo de 05 dias, sob pena de preclusão. Recolhido o 

valor dos honorários, intime-se a perita para indicar data, hora e local da 

realização, no prazo de 15 dias, intimando-se as partes (art. 474, do 

NCPC). Deverá a Senhora Perita se atentar, ainda, ao disposto no artigo 

466, §2º, do NCPC, possibilitando o acesso e o acompanhamento de todos 

os atos e diligências pelos assistentes técnicos das partes. Realizada a 

perícia, junte-se o laudo aos autos, o qual deverá conter todos os 

requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, III, IV, do NCPC, 

atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do artigo 473 do 

NCPC, no prazo de 15 dias. Com a juntada do laudo, manifestem-se as 

partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do NCPC). Após, considerando 

o disposto no art. 3º, § 3º e art. 139, ambos do NCPC, bem como o fato de 

que não fora oportunizada a conciliação as partes, DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA DO 

CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E 

CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo as partes serem intimadas com 

antecedência, restando consignado que devem estar acompanhadas por 

seus respectivos advogados ou defensores públicos. - O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º 

do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes, após 

manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a 

este juízo natural para homologação, não havendo tal solução consensual 

do conflito de interesse, conclusos para sentença. CUMPRA-SE. 

INTIMEM-SE.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001111-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILCIMONI DE MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Parte Autora: AUTOR: NILCIMONI DE MOURA Parte 

Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S.A. Analisando os autos, verifico que ambas as partes pugnaram pela 

realização de perícia judicial, pelo que entendo necessário o deferimento 

da realização da prova pleiteada para o deslinde do feito. Dispõe o artigo 

95 do CPC que, quando a perícia for requerida por ambas as partes, está 

será rateada. No caso em tela, a parte autora é beneficiária da justiça 

gratuita, de forma que, nos termos do artigo 95, §3° do CPC “§ 3o Quando 

o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de 

gratuidade da justiça, ela poderá ser: (...) II - paga com recursos alocados 
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no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser 

realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme 

tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho 

Nacional de Justiça”. Sendo assim, NOMEIO a Doutora Eliana Kawagutti, 

podendo ser encontrada no endereço Rua das Amendoeiras, n° 110, 

Sinop, telefone (66) 9999-6670, devendo as partes ser intimadas para, no 

prazo de quinze dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se 

for o caso); indicar assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, 

caput, §1º, incisos I, II e III, do NCPC). Seguindo o que dispõe a Resolução 

do CNJ 232/2016 e a Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, artigo 500 e 

seguintes, com base no valor econômico do serviço a ser prestado, 

arbitro os honorários periciais em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

sendo que, deste valor, metade deverá ser pago pelo requerido, e outra 

metade, será expedida certidão para cobrança pela perita junto ao Estado 

de Mato Grosso. INTIME-SE a perita para dizer se aceita o encargo no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 465,§ 2º CPC), consignando, que em sendo 

a resposta positiva, deverá no mesmo prazo, agendar data indicando hora 

e o local para a realização da perícia, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, a fim de possibilitar a intimação das partes. Deverá a Senhora 

Perita se atentar, ainda, ao disposto no artigo 466, §2º, do NCPC, 

possibilitando o acesso e o acompanhamento de todos os atos e 

diligências pelos assistentes técnicos das partes. Sobrevindo 

manifestação da perita, INTIME-SE a parte Requerida para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o depósito nos autos do valor correspondente à sua 

cota parte dos honorários periciais. Com a data agendada aos autos, 

INTIMEM-SE todos, inclusive a parte autora para comparecimento no local 

indicado pelo perito para ter início aos trabalhos (art. 474 do CPC). 

Realizada a perícia, junte-se o laudo aos autos, o qual deverá conter todos 

os requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, III, IV, do NCPC, 

atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do artigo 473 do 

NCPC, no prazo de 15 dias. Com a juntada do laudo, manifestem-se as 

partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do NCPC). No que concerne ao 

valor devido pela parte autora, com a apresentação do laudo pericial, será 

expedida em favor do expert, CERTIDÃO com o percentual do valor dos 

honorários periciais que lhes são devidos, para a cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso, nos termos dos §§ 3º e 4º do artigo 95 do CPC e 

do artigo 507 e seguintes da CNGC/TJMT/2016, bem como, DETERMINO 

que seja expedido alvará dos honorários periciais depositados pelos 

requerido em favor da referida perita. Após, considerando o disposto no 

art. 3º, § 3º e art. 139, ambos do NCPC, bem como o fato de que não fora 

oportunizada a conciliação as partes, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA 

COMARCA, devendo as partes serem intimadas com antecedência, 

restando consignado que devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos. - O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 

334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes, após manejo das 

técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo 

natural para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito 

de interesse, conclusos para sentença. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002481-20.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELEIDIO RIBEIRO PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Código Apolo nº: 1002481-20.2017.8.11.0040 

Vistos, e etc. Ante o requerimento de realização de perícia médica, 

NOMEIO Dr. (a).Eliana Kawagutti, podendo ser encontrado (a) no 

endereço Rua das Amendoeiras, n° 110, Sinop, telefone (66) 9999-6670, 

devendo as partes ser intimadas para, no prazo de quinze dias, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar assistente 

técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, II e III, do 

NCPC). Apresentados os quesitos, intime-se o (a) perito (a) para, no prazo 

de cinco dias, apresentar proposta de honorários periciais, currículo, com 

comprovação da especialização, contatos profissionais e endereço 

eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais (incisos I, II e 

III do §2º do artigo 465 do NCPC). Indicados os honorários, intimem-se as 

partes para os fins do artigo 465, §3º, do NCPC. Existindo impugnação, 

conclusos para deliberação. Do contrário, intime-se quem requereu a 

prova (art. 95, do NCPC), a recolher o valor, no prazo de 05 dias, sob 

pena de preclusão. Recolhido o valor dos honorários, intime-se o (a) perito 

(a) a indicar data, hora e local da realização, no prazo de 15 dias, 

intimando-se as partes (art. 474, do NCPC). Deverá o Sr. Perito se atentar, 

ainda, ao disposto no artigo 466, §2º, do NCPC, possibilitando o acesso e 

o acompanhamento de todos os atos e diligências pelos assistentes 

técnicos das partes. Realizada a perícia, junte-se o laudo aos autos, o 

qual deverá conter todos os requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, 

III, IV, do NCPC, atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do 

artigo 473 do NCPC, no prazo de 15 dias. Com a juntada do laudo, 

manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do NCPC). 

Após, considerando o disposto no art. 3º, § 3º e art. 139, ambos do NCPC, 

bem como o fato de que não fora oportunizada a conciliação as partes, 

DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA 

DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo as partes serem intimadas com 

antecedência, restando consignado que devem estar acompanhadas por 

seus respectivos advogados ou defensores públicos. ¬ O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (§ 8.º do 

art. 334 do NCPC). Havendo autocomposição entre as partes, após manejo 

das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este 

juízo natural para homologação, não havendo tal solução consensual do 

conflito de interesse, conclusos para sentença. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001694-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SEHN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Parte Autora: AUTOR: LEANDRO SEHN Parte Ré: 

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

Vistos, e etc. Ante o requerimento de realização de perícia médica pelo 

requerido (ID n° 10513003), NOMEIO a Doutora Eliana Kawagutti, podendo 

ser encontrada no endereço Rua das Amendoeiras, n° 110, Sinop, 

telefone (66) 9999-6670, devendo as partes ser intimadas para, no prazo 

de quinze dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se for o 

caso); indicar assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, 

§1º, incisos I, II e III, do NCPC). Apresentados os quesitos, intime-se a 

perita para, no prazo de cinco dias, apresentar proposta de honorários 

periciais, currículo, com comprovação da especialização, contatos 

profissionais e endereço eletrônico para onde serão dirigidas as 

intimações pessoais (incisos I, II e III do §2º do artigo 465 do NCPC). 

Indicados os honorários, intimem-se as partes para os fins do artigo 465, 

§3º, do NCPC. Existindo impugnação, conclusos para deliberação. Do 

contrário, intime-se o requerido (art. 95, do NCPC), a recolher o valor, no 

prazo de 05 dias, sob pena de preclusão. Recolhido o valor dos 

honorários, intime-se a perita para indicar data, hora e local da realização, 

no prazo de 15 dias, intimando-se as partes (art. 474, do NCPC). Deverá a 

Senhora Perita se atentar, ainda, ao disposto no artigo 466, §2º, do NCPC, 
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possibilitando o acesso e o acompanhamento de todos os atos e 

diligências pelos assistentes técnicos das partes. Realizada a perícia, 

junte-se o laudo aos autos, o qual deverá conter todos os requisitos 

indicados no artigo 473, incisos I, II, III, IV, do NCPC, atentando-se, também, 

para o contido nos §§1º e 2º do artigo 473 do NCPC, no prazo de 15 dias. 

Com a juntada do laudo, manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias 

(artigo 477 §1º do NCPC). Após, considerando o disposto no art. 3º, § 3º e 

art. 139, ambos do NCPC, bem como o fato de que não fora oportunizada a 

conciliação as partes, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE 

ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo as 

partes serem intimadas com antecedência, restando consignado que 

devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. - O não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu a audiência de conciliação será considerado ato atentatório a 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo 

autocomposição entre as partes, após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, conclusos para sentença. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000397-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELVES DA COSTA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo n° 1000397-46.2017.8.11.0040 Vistos, e 

etc. Analisando os autos, verifico que ambas as partes pugnaram pela 

realização de perícia judicial, pelo que entendo necessário o deferimento 

da realização da prova pleiteada para o deslinde do feito. Dispõe o artigo 

95 do CPC que, quando a perícia for requerida por ambas as partes, está 

será rateada. No caso em tela, a parte autora é beneficiária da justiça 

gratuita, de forma que, nos termos do artigo 95, §3° do CPC “§ 3o Quando 

o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de 

gratuidade da justiça, ela poderá ser: (...) II - paga com recursos alocados 

no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser 

realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme 

tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho 

Nacional de Justiça”. Sendo assim, NOMEIO a Doutora Eliana Kawagutti, 

podendo ser encontrada no endereço Rua das Amendoeiras, n° 110, 

Sinop, telefone (66) 9999-6670, devendo as partes ser intimadas para, no 

prazo de quinze dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se 

for o caso); indicar assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, 

caput, §1º, incisos I, II e III, do NCPC). Seguindo o que dispõe a Resolução 

do CNJ 232/2016 e a Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, artigo 500 e 

seguintes, com base no valor econômico do serviço a ser prestado, 

arbitro os honorários periciais em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

sendo que, deste valor, metade deverá ser pago pelo requerido, e outra 

metade, será expedida certidão para cobrança pela perita junto ao Estado 

de Mato Grosso. INTIME-SE a perita para dizer se aceita o encargo no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 465,§ 2º CPC), consignando, que em sendo 

a resposta positiva, deverá no mesmo prazo, agendar data indicando hora 

e o local para a realização da perícia, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, a fim de possibilitar a intimação das partes. Deverá a Senhora 

Perita se atentar, ainda, ao disposto no artigo 466, §2º, do NCPC, 

possibilitando o acesso e o acompanhamento de todos os atos e 

diligências pelos assistentes técnicos das partes. Sobrevindo 

manifestação da perita, INTIME-SE a parte Requerida para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o depósito nos autos do valor correspondente à sua 

cota parte dos honorários periciais. Com a data agendada aos autos, 

INTIMEM-SE todos, inclusive a parte autora para comparecimento no local 

indicado pelo perito para ter início aos trabalhos (art. 474 do CPC). 

Realizada a perícia, junte-se o laudo aos autos, o qual deverá conter todos 

os requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, III, IV, do NCPC, 

atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do artigo 473 do 

NCPC, no prazo de 15 dias. Com a juntada do laudo, manifestem-se as 

partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do NCPC). No que concerne ao 

valor devido pela parte autora, com a apresentação do laudo pericial, será 

expedida em favor do expert, CERTIDÃO com o percentual do valor dos 

honorários periciais que lhes são devidos, para a cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso, nos termos dos §§ 3º e 4º do artigo 95 do CPC e 

do artigo 507 e seguintes da CNGC/TJMT/2016, bem como, DETERMINO 

que seja expedido alvará dos honorários periciais depositados pelos 

requerido em favor da referida perita. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Após, CONCLUSOS.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002271-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO ROSA SANTOS DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Parte Autora: AUTOR: SILVIO ROSA SANTOS DA 

CONCEICAO Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos, e etc. Ante o requerimento de realização de 

perícia médica pelo requerido (ID n° 10689440), NOMEIO a Doutora Eliana 

Kawagutti, podendo ser encontrada no endereço Rua das Amendoeiras, 

n° 110, Sinop, telefone (66) 9999-6670, devendo as partes ser intimadas 

para, no prazo de quinze dias, arguir o impedimento ou a suspeição do 

perito (se for o caso); indicar assistente técnico e apresentar quesitos 

(artigo 465, caput, §1º, incisos I, II e III, do NCPC). Apresentados os 

quesitos, intime-se a perita para, no prazo de cinco dias, apresentar 

proposta de honorários periciais, currículo, com comprovação da 

especialização, contatos profissionais e endereço eletrônico para onde 

serão dirigidas as intimações pessoais (incisos I, II e III do §2º do artigo 

465 do NCPC). Indicados os honorários, intimem-se as partes para os fins 

do artigo 465, §3º, do NCPC. Existindo impugnação, conclusos para 

deliberação. Do contrário, intime-se o requerido (art. 95, do NCPC), a 

recolher o valor, no prazo de 05 dias, sob pena de preclusão. Recolhido o 

valor dos honorários, intime-se a perita para indicar data, hora e local da 

realização, no prazo de 15 dias, intimando-se as partes (art. 474, do 

NCPC). Deverá a Senhora Perita se atentar, ainda, ao disposto no artigo 

466, §2º, do NCPC, possibilitando o acesso e o acompanhamento de todos 

os atos e diligências pelos assistentes técnicos das partes. Realizada a 

perícia, junte-se o laudo aos autos, o qual deverá conter todos os 

requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, III, IV, do NCPC, 

atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do artigo 473 do 

NCPC, no prazo de 15 dias. Com a juntada do laudo, manifestem-se as 

partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do NCPC). Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000005-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FRANCISCO DE SOUZA BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Parte Autora: AUTOR: ANDRE FRANCISCO DE 

SOUZA BARROS Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Inicialmente, verifico que na exordial o requerente 

pugnou pela inversão do ônus da prova, com base no artigo 373, §1° do 

CPC. Todavia, não verifico nos autos a incidência de hipossuficiência 

técnica e /ou probatória de nenhuma das partes envolvidas e ensejar e 

redistribuição dinâmica prevista no § 1º do artigo 373 do estatuto 

processual, nem a complexidade a ensejar aplicação do § 3º do artigo 

357do mesmo diploma. Assim, INDEFIRO o pedido da parte autora. 

Analisando os autos, verifico que ambas as partes pugnaram pela 

realização de perícia judicial, pelo que entendo necessário o deferimento 

da realização da prova pleiteada para o deslinde do feito. Dispõe o artigo 

95 do CPC que, quando a perícia for requerida por ambas as partes, está 

será rateada. No caso em tela, a parte autora é beneficiária da justiça 

gratuita, de forma que, nos termos do artigo 95, §3° do CPC “§ 3o Quando 

o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de 

gratuidade da justiça, ela poderá ser: (...) II - paga com recursos alocados 

no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser 

realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme 

tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho 

Nacional de Justiça”. Sendo assim, NOMEIO a Doutora Eliana Kawagutti, 

podendo ser encontrada no endereço Rua das Amendoeiras, n° 110, 

Sinop, telefone (66) 9999-6670, devendo as partes ser intimadas para, no 

prazo de quinze dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se 

for o caso); indicar assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, 

caput, §1º, incisos I, II e III, do NCPC). Seguindo o que dispõe a Resolução 

do CNJ 232/2016 e a Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, artigo 500 e 

seguintes, com base no valor econômico do serviço a ser prestado, 

arbitro os honorários periciais em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

sendo que, deste valor, metade deverá ser pago pelo requerido, e outra 

metade, será expedida certidão para cobrança pela perita junto ao Estado 

de Mato Grosso. INTIME-SE a perita para dizer se aceita o encargo no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 465,§ 2º CPC), consignando, que em sendo 

a resposta positiva, deverá no mesmo prazo, agendar data indicando hora 

e o local para a realização da perícia, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, a fim de possibilitar a intimação das partes. Deverá a Senhora 

Perita se atentar, ainda, ao disposto no artigo 466, §2º, do NCPC, 

possibilitando o acesso e o acompanhamento de todos os atos e 

diligências pelos assistentes técnicos das partes. Sobrevindo 

manifestação da perita, INTIME-SE a parte Requerida para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o depósito nos autos do valor correspondente à sua 

cota parte dos honorários periciais. Com a data agendada aos autos, 

INTIMEM-SE todos, inclusive a parte autora para comparecimento no local 

indicado pelo perito para ter início aos trabalhos (art. 474 do CPC). 

Realizada a perícia, junte-se o laudo aos autos, o qual deverá conter todos 

os requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, III, IV, do NCPC, 

atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do artigo 473 do 

NCPC, no prazo de 15 dias. Com a juntada do laudo, manifestem-se as 

partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do NCPC). No que concerne ao 

valor devido pela parte autora, com a apresentação do laudo pericial, será 

expedida em favor do expert, CERTIDÃO com o percentual do valor dos 

honorários periciais que lhes são devidos, para a cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso, nos termos dos §§ 3º e 4º do artigo 95 do CPC e 

do artigo 507 e seguintes da CNGC/TJMT/2016, bem como, DETERMINO 

que seja expedido alvará dos honorários periciais depositados pelos 

requerido em favor da referida perita.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003784-06.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GEREMIAS SANTANA DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo n° 1003784-06.2016.8.11.0040 Vistos, e 

etc. Analisando os autos, verifico que ambas as partes pugnaram pela 

realização de perícia judicial, pelo que entendo necessário o deferimento 

da realização da prova pleiteada para o deslinde do feito. Dispõe o artigo 

95 do CPC que, quando a perícia for requerida por ambas as partes, está 

será rateada. No caso em tela, a parte autora é beneficiária da justiça 

gratuita, de forma que, nos termos do artigo 95, §3° do CPC “§ 3o Quando 

o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de 

gratuidade da justiça, ela poderá ser: (...) II - paga com recursos alocados 

no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser 

realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme 

tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho 

Nacional de Justiça”. Sendo assim, NOMEIO a Doutora Eliana Kawagutti, 

podendo ser encontrada no endereço Rua das Amendoeiras, n° 110, 

Sinop, telefone (66) 9999-6670, devendo as partes ser intimadas para, no 

prazo de quinze dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se 

for o caso); indicar assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, 

caput, §1º, incisos I, II e III, do NCPC). Seguindo o que dispõe a Resolução 

do CNJ 232/2016 e a Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, artigo 500 e 

seguintes, com base no valor econômico do serviço a ser prestado, 

arbitro os honorários periciais em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

sendo que, deste valor, metade deverá ser pago pelo requerido, e outra 

metade, será expedida certidão para cobrança pela perita junto ao Estado 

de Mato Grosso. INTIME-SE a perita para dizer se aceita o encargo no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 465,§ 2º CPC), consignando, que em sendo 

a resposta positiva, deverá no mesmo prazo, agendar data indicando hora 

e o local para a realização da perícia, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, a fim de possibilitar a intimação das partes. Deverá a Senhora 

Perita se atentar, ainda, ao disposto no artigo 466, §2º, do NCPC, 

possibilitando o acesso e o acompanhamento de todos os atos e 

diligências pelos assistentes técnicos das partes. Sobrevindo 

manifestação da perita, INTIME-SE a parte Requerida para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o depósito nos autos do valor correspondente à sua 

cota parte dos honorários periciais. Com a data agendada aos autos, 

INTIMEM-SE todos, inclusive a parte autora para comparecimento no local 

indicado pelo perito para ter início aos trabalhos (art. 474 do CPC). 

Realizada a perícia, junte-se o laudo aos autos, o qual deverá conter todos 

os requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, III, IV, do NCPC, 

atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do artigo 473 do 

NCPC, no prazo de 15 dias. Com a juntada do laudo, manifestem-se as 

partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do NCPC). No que concerne ao 

valor devido pela parte autora, com a apresentação do laudo pericial, será 

expedida em favor do expert, CERTIDÃO com o percentual do valor dos 

honorários periciais que lhes são devidos, para a cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso, nos termos dos §§ 3º e 4º do artigo 95 do CPC e 

do artigo 507 e seguintes da CNGC/TJMT/2016, bem como, DETERMINO 

que seja expedido alvará dos honorários periciais depositados pelos 

requerido em favor da referida perita. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Após, CONCLUSOS.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003650-76.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER HOFFMANN DINIZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo n° 1003650-76.2016.8.11.0040 Vistos, e 

etc. Analisando os autos, verifico que ambas as partes pugnaram pela 

realização de perícia judicial, pelo que entendo necessário o deferimento 

da realização da prova pleiteada para o deslinde do feito. Dispõe o artigo 

95 do CPC que, quando a perícia for requerida por ambas as partes, está 

será rateada. No caso em tela, a parte autora é beneficiária da justiça 
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gratuita, de forma que, nos termos do artigo 95, §3° do CPC “§ 3o Quando 

o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de 

gratuidade da justiça, ela poderá ser: (...) II - paga com recursos alocados 

no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser 

realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme 

tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho 

Nacional de Justiça”. Sendo assim, NOMEIO a Doutora Eliana Kawagutti, 

podendo ser encontrada no endereço Rua das Amendoeiras, n° 110, 

Sinop, telefone (66) 9999-6670, devendo as partes ser intimadas para, no 

prazo de quinze dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se 

for o caso); indicar assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, 

caput, §1º, incisos I, II e III, do NCPC). Seguindo o que dispõe a Resolução 

do CNJ 232/2016 e a Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, artigo 500 e 

seguintes, com base no valor econômico do serviço a ser prestado, 

arbitro os honorários periciais em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

sendo que, deste valor, metade deverá ser pago pelo requerido, e outra 

metade, será expedida certidão para cobrança pela perita junto ao Estado 

de Mato Grosso. INTIME-SE a perita para dizer se aceita o encargo no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 465,§ 2º CPC), consignando, que em sendo 

a resposta positiva, deverá no mesmo prazo, agendar data indicando hora 

e o local para a realização da perícia, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, a fim de possibilitar a intimação das partes. Deverá a Senhora 

Perita se atentar, ainda, ao disposto no artigo 466, §2º, do NCPC, 

possibilitando o acesso e o acompanhamento de todos os atos e 

diligências pelos assistentes técnicos das partes. Sobrevindo 

manifestação da perita, INTIME-SE a parte Requerida para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o depósito nos autos do valor correspondente à sua 

cota parte dos honorários periciais. Com a data agendada aos autos, 

INTIMEM-SE todos, inclusive a parte autora para comparecimento no local 

indicado pelo perito para ter início aos trabalhos (art. 474 do CPC). 

Realizada a perícia, junte-se o laudo aos autos, o qual deverá conter todos 

os requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, III, IV, do NCPC, 

atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do artigo 473 do 

NCPC, no prazo de 15 dias. Com a juntada do laudo, manifestem-se as 

partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do NCPC). No que concerne ao 

valor devido pela parte autora, com a apresentação do laudo pericial, será 

expedida em favor do expert, CERTIDÃO com o percentual do valor dos 

honorários periciais que lhes são devidos, para a cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso, nos termos dos §§ 3º e 4º do artigo 95 do CPC e 

do artigo 507 e seguintes da CNGC/TJMT/2016, bem como, DETERMINO 

que seja expedido alvará dos honorários periciais depositados pelos 

requerido em favor da referida perita. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Após, CONCLUSOS.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003582-29.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA GISELE DE OLIVEIRA LANGARO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO)

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO)

LEANDRO RAFAEL PERIUS OAB - MT20089/O (ADVOGADO)

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO)

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (RÉU)

SICREDI CENTRO NORTE (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Parte Autora: AUTOR: KATIA GISELE DE OLIVEIRA 

LANGARO Parte Ré: RÉU: ICATU SEGUROS S/A, SICREDI CENTRO NORTE 

Vistos, e etc. INDEFIRO o pedido de dilação de prazo apresentado ao ID n° 

11055600, uma vez que do requerimento até a presente analise, já 

decorreu prazo suficiente para a apresentação dos documentos. Assim, 

DETERMINO a intimação da parte autora para, em 05 (cinco) dias, cumprir 

o despacho proferido ao ID n° 10744430, sob pena de indeferimento da 

justiça gratuita. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001050-48.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CASSIOS GOMES DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo n° 1001050-48.2017.8.11.0040 Vistos, e 

etc. Analisando os autos, verifico que ambas as partes pugnaram pela 

realização de perícia judicial, pelo que entendo necessário o deferimento 

da realização da prova pleiteada para o deslinde do feito. Dispõe o artigo 

95 do CPC que, quando a perícia for requerida por ambas as partes, está 

será rateada. No caso em tela, a parte autora é beneficiária da justiça 

gratuita, de forma que, nos termos do artigo 95, §3° do CPC “§ 3o Quando 

o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de 

gratuidade da justiça, ela poderá ser: (...) II - paga com recursos alocados 

no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser 

realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme 

tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho 

Nacional de Justiça”. Sendo assim, NOMEIO a Doutora Eliana Kawagutti, 

podendo ser encontrada no endereço Rua das Amendoeiras, n° 110, 

Sinop, telefone (66) 9999-6670, devendo as partes ser intimadas para, no 

prazo de quinze dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se 

for o caso); indicar assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, 

caput, §1º, incisos I, II e III, do NCPC). Seguindo o que dispõe a Resolução 

do CNJ 232/2016 e a Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, artigo 500 e 

seguintes, com base no valor econômico do serviço a ser prestado, 

arbitro os honorários periciais em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

sendo que, deste valor, metade deverá ser pago pelo requerido, e outra 

metade, será expedida certidão para cobrança pela perita junto ao Estado 

de Mato Grosso. INTIME-SE a perita para dizer se aceita o encargo no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 465,§ 2º CPC), consignando, que em sendo 

a resposta positiva, deverá no mesmo prazo, agendar data indicando hora 

e o local para a realização da perícia, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, a fim de possibilitar a intimação das partes. Deverá a Senhora 

Perita se atentar, ainda, ao disposto no artigo 466, §2º, do NCPC, 

possibilitando o acesso e o acompanhamento de todos os atos e 

diligências pelos assistentes técnicos das partes. Sobrevindo 

manifestação da perita, INTIME-SE a parte Requerida para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o depósito nos autos do valor correspondente à sua 

cota parte dos honorários periciais. Com a data agendada aos autos, 

INTIMEM-SE todos, inclusive a parte autora para comparecimento no local 

indicado pelo perito para ter início aos trabalhos (art. 474 do CPC). 

Realizada a perícia, junte-se o laudo aos autos, o qual deverá conter todos 

os requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, III, IV, do NCPC, 

atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do artigo 473 do 

NCPC, no prazo de 15 dias. Com a juntada do laudo, manifestem-se as 

partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do NCPC). No que concerne ao 

valor devido pela parte autora, com a apresentação do laudo pericial, será 

expedida em favor do expert, CERTIDÃO com o percentual do valor dos 

honorários periciais que lhes são devidos, para a cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso, nos termos dos §§ 3º e 4º do artigo 95 do CPC e 

do artigo 507 e seguintes da CNGC/TJMT/2016, bem como, DETERMINO 

que seja expedido alvará dos honorários periciais depositados pelos 

requerido em favor da referida perita. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Após, CONCLUSOS.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003619-56.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO APARECIDA DASQUEVE PASSONI (REQUERENTE)

CLAUDEMIR PASSONI (REQUERENTE)

ADEMIR ANTONIO PASSONI (REQUERENTE)

NEDIR BOCHINI PASSONI (REQUERENTE)

MARIA REGINA PASSONI RAVAZI (REQUERENTE)

SERGIO SEBASTIAO RAVAZI (REQUERENTE)

MARIA DE LOURDES ALVAREZ (REQUERENTE)
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ADAIL PASSONI (REQUERENTE)

ANTONIA MANDOTTI PASSONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ZAMPIERI OAB - MT4094/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INGO JORGE BARBIAN (REQUERIDO)

IVO WEINCH (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

SABRINNE FERREIRA OLIVEIRA SEVERO OAB - MG110569 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ANDERSON DEL SANT (TERCEIRO INTERESSADO)

ALEXSANDRO DEL SANT (TERCEIRO INTERESSADO)

PAULO MORELI OAB - PR0013052A (ADVOGADO)

GENTILE DEL SANT (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Parte Autora: REQUERENTE: ADEMIR ANTONIO 

PASSONI, ADAIL PASSONI, MARIA DE LOURDES ALVAREZ, CLAUDEMIR 

PASSONI, CONCEICAO APARECIDA DASQUEVE PASSONI, SERGIO 

SEBASTIAO RAVAZI, MARIA REGINA PASSONI RAVAZI, ANTONIA 

MANDOTTI PASSONI, NEDIR BOCHINI PASSONI Parte Ré: REQUERIDO: 

INGO JORGE BARBIAN, IVO WEINCH Vistos etc. O requerido Ivo Weinch 

informa nos autos (ID n° 11803630 e 12619882) que propôs, em 

litisconsorte ativo com o outro demandado, embargos de terceiro perante a 

comarca de Novo Horizonte/SP, em defesa da compra e venda objeto da 

presente ação, sendo que, segundo noticia, os embargos foram julgados 

improcedentes, reconhecendo-se na sentença a fraude à execução 

praticada pelos ora requerentes. Desse modo, pugna seja determinado 

aos autores a apresentação de caução real nestes autos, na forma do 

artigo 300 do CPC. O pleito não comporta acolhimento. Primeiro, porque a 

tutela cautelar de sequestro deferida nestes autos independentemente de 

caução, por decisão que, aliás, foi confirmada pelo TJMT, não importa em 

expropriação, já que os bens constritos estão à disposição do juízo. 

Segundo, porque a notícia do reconhecimento judicial de fraude em 

execução no contrato de compra e venda objeto da presente ação não 

influi nas premissas consideradas quando do deferimento da cautelar 

neste feito nem mesmo no desfecho desta lide, a uma, porque a fraude à 

execução atua no plano da eficácia relativa do negócio jurídico quanto ao 

credor lesado (que não é parte neste processo), ou seja, não afasta a 

validade da transação, de modo que juridicamente possível a rescisão da 

avença (objeto desta ação). Nesse sentido: “Caracteriza-se a fraude à 

execução quando o devedor pratica atos de alienação de bens que 

possam tornar inócuos, no futuro, os atos destinados à satisfação do 

crédito exeqüendo. Todavia, deve ser reformada a decisão proferida nos 

autos da execução, que declarou a nulidade da compra e venda, uma vez 

que o reconhecimento da fraude à execução não acarreta a nulidade da 

alienação, mas apenas enseja a ineficácia da mesma frente ao credor do 

débito” [TJ/RS-AC 70058078742, Rel. Eduardo João Lima Costa, 19ª 

Câmara Cível, DJ 26/02/2014]; a duas, porque, diversamente do que 

pretende fazer crer o requerido, a prática da fraude não foi imputada 

exclusivamente aos alienantes do imóvel (ora requerentes), mas também 

aos compradores (ora demandados), em relação aos quais a sentença é 

expressa ao reconhecer a má-fé na aquisição do bem, circunstância essa 

que pode repercutir em eventual percepção de frutos. Desse modo, 

INDEFIRO os pedidos dos eventos n. 11803630 e 12619882. No mais, 

verifico que foi requerida (ID n° 12855070) a redesignação da audiência 

de conciliação. Conforme ata da sessão juntada ao ID n° 12921201, a 

conciliação foi infrutífera por ausência das partes. Assim, DETERMINO 

QUE SEJA DESIGNADA NOVA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, DE ACORDO 

COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO 

DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo as partes ser 

intimadas com antecedência, restando consignado que devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

CERTIFIQUE-SE nos autos a intimação da perita nomeada por este juízo, 

para apresentação da proposta de honorários, cumprindo-se, na 

sequência, a decisão já proferida no ID n° 11772577. CUMPRA-SE. 

INTIMEM-SE.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001599-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILDO WEBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE PERES MARQUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão Certifico e dou fé que deixei de cumprir parcialmente a 

decisão que determinou a citação da requerida, tendo em vista que há 

informações de que esta encontra-se em local incerto e não sabido. Desta 

forma, impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do 

advogado da parte autora para requerer o que entender de direito. 

SORRISO – MT, 7 de maio de 2018 MICHELLE TOSCANO DE BRITO 

MARQUES Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001660-50.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R. N. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE HELENA PILLA JULIAO OAB - SP0345803A (ADVOGADO)

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. M. (RÉU)

 

CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé que designo sessão de mediação para o 

dia 19 de junho de 2018, às 13h00min, a ser realizada pelo CEJUSC desta 

Comarca. Sorriso - MT, 7 de maio de 2018. Michelle Toscano de Brito 

Marques Analista Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 22399 Nr: 2620-43.2004.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURINDO PEDRO SCHUSTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAYER CROPSCIENCE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:8166-B/MT, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551, RENILDO ROBERTO ALVES - OAB:50764/MG

 Proc. n.2620-43.2004.811.0040 (22399).

Vistos etc.

Cuida-se de embargos de declaração (fls.243/244), em que BAYER 

CROPSCIENCE LTDA, em suma, aduz omissão na sentença em relação à 

fixação de honorários advocatícios.

É a síntese do necessário. Decido.

Trata-se de embargos de declaração, com o propósito de que seja sanada 

omissão, em relação à fixação de honorários advocatícios.

Considerando que os embargos foram interpostos no prazo legal, conheço 

dos mesmos.

Assim reza o art. 535, do CPC:

“Cabem embargos de declaração quando:

I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;

II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal”.

De fato, verifica-se que não houve a fixação de honorários advocatícios 

em favor da parte embargante na sentença prolatada nos autos, o que 

caracteriza omissão.

Com efeito, dispõe o art.90, do CPC, que “proferida sentença com 

fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do 

pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, 

renunciou ou reconheceu.”

Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração, para sanar 

omissão verificada na decisão proferida nos autos, de modo que fixo os 

honorários advocatícios em favor da parte embargante, a serem 

suportados pela parte embargada, no valor de R$2.000,00, o que faço por 

apreciação equitativa, com fulcro no §8º, do art.85, do CPC.

Sorriso-MT, 23 de novembro de 2017.

 Silvia Renata Anffe Souza

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100445 Nr: 3202-28.2013.811.0040

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITO 

FINANCEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CARLOS DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - 

OAB:7556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos, bem como trazendo endereço atualizado da parte executada, 

tendo em vista a devolução de correspondência de fl.127v.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 93020 Nr: 4988-44.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EISA - EMPRESA INTERAGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D.F.G. TRANSPORTES LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CID ROBSON BOLONHESE - 

OAB:11699/MT, DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - OAB:4856/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, RENATO LUIS RONCON - OAB:11465/MT

 Certifico e dou fé que, conforme determinação Judicial, designei 

Audiência de Conciliação para o dia 15/05/2018 às 17h, motivo pelo qual 

INTIMO as partes para comparecerem nesta data e horário no CEJUSC 

desta Comarca.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 90520 Nr: 2148-61.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON LUIZ BONATTO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTINO WEIGERT CLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO HECKLER - 

OAB:OAB/RS 62.579, RODRIGO DA MOTTA JARDIM - OAB:8440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para 

apresentar, no prazo legal, cálculo atualizado da dívida, bem como análise 

dos pedidos requeridos às fls.89/90.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 135018 Nr: 7960-79.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON HOLDEFER, GERSI DOS PRAZERES DA SILVA 

HOLDEFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON PRAZERES DA SILVA, SAULO 

PRAZERES DA SILVA, IRACI PRAZERES DA SILVA, NEIDE PRAZERES DA 

SILVA, SARA PRAZERES DA SILVA, IZABEL SOARES DO NASCIMENTO, 

SALOMÉ PRAZERES DA SILVA, AMÉLIO PEDRASSANI, MARINÊS REOLON 

PEDRASSANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - 

OAB:7.974-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão negativa do oficial de justiça, procedo a INTIMAÇÃO do 

autor para requerer o que entender de direito no prazo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116788 Nr: 7710-80.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIAO TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA CUNHA 

- OAB:6518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que apresente nos autoso endereço atualizado 

da parte requerida, ou demonstre o esgotamento das diligências 

empreendidas, no prazo de 15 (quinze) dias.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 14644 Nr: 3066-17.2002.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAK, JD(m

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN PORTELA - 

OAB:16726

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:7142-B, zalaudio - OAB:5.688-A, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Impulsiono os autos, intimando a parte autora para trazer aos autos 

endereço atualizado da parte executada, tendo em vista a 

correspondência devolvida de fl.122v.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 44922 Nr: 1859-70.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELSON FERNANDO MASSUQUETO, GELSO 

CONSTRUTORA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID GEMELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT

 Ante o exposto, acolho a impugnação do executado com o objetivo de 

reconhecer a impenhorabilidade do bem imóvel sob matrícula nº 8531 do 

Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, situado na Rua dos 

Desbravadores nº 3620, Gleba Sorriso, neste município e anular a 

penhora realizada à fl. 73 nestes autos.Intimem-se as partes desta 

decisão, devendo os exequente se manifestarem, no prazo de 10 (dez) 

dias, quanto ao prosseguimento da execução, sob pena de extinção nos 

termos do art. 485, III, do CPC.Certificado o trânsito em julgado desta 

decisão, no caso de haver registro da penhora na matrícula do imóvel, 

expeça-se mandado de levantamento de penhora junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis desta Comarca.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 142220 Nr: 11765-40.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINO RUBIN PICCIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PC AGRÍCOLA ARAPONGAS - PRODUTORA E 

COMERCIAL AGRÍCOLA ARAPONGAS LTDA, DEMEIS & DEMEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MARTINS DE PAIVA - 

OAB:9.695, SABRINA TOCHETTO - OAB:11234/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora de que as 

cartas de citações e/ou intimação enviadas pelo correio retornaram todas 

sem êxito, devendo se manifestar requerendo o que entender de direito, 

sendo que pugnando por citação e/ou intimação por mandado, que 

antecipe o valor da(s) diligência(s) do Oficial de Justiça ou das guias para 

distribuição de carta precatória, conforme o caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 82098 Nr: 964-07.2011.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES ALVES SOUZA LIMA, MLDL, 

MADLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESSIAS DA LUZ - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para que atualize o endereço 

da seguradora para a devida intimação, uma vez que no endereço 

informado à fl.117 a correspondência voltou sob a justificativa de 

mudança.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 46036 Nr: 2940-54.2008.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR DAROIT, ELIRIO DAROIT, ELPIDIO DAROIT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVALDO LIMA DE MELO - 

OAB:12144/MT, JOMAS FULGÊNCIO DE LIMA JÚNIOR - OAB:11785/MT, 

Lucien Fábio Fiel Pavoni - OAB:6525, MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11449/mt, RODRIGO CAMPOS MORAES - OAB:11355/MT, 

RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6228/MT

 Impulsiono os autos, informando que a Carta precatória distribuída na 

Terceira Vara Cível de Cuiabá - MT, designou audiência para oitiva de 

testemunha para o dia 16/05/2018 às 15h30.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 190075 Nr: 4150-91.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA NEIDE FERREIRA, MIZAEL NOGUEIRA - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER XAVIER RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12.401-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660, LUIZ SERGIO ROSSI - OAB:10089

 Autos nº: 190075.

Vistos etc.

Devidamente comprovado o depósito prévio e diligências atinentes, se for 

o caso, CUMPRA-SE a presente Carta Precatória, servindo esta como 

mandado, providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel 

cumprimento. Se for o caso, SOLICITEM-SE ao juízo deprecante as 

providencias necessárias, sob pena de devolução da missiva, 

independente de seu cumprimento, nos termos do artigo 393 da CNGC.

Para cumprimento do ato deprecado, DESIGNO AUDIÊNCIA para oitiva da 

testemunha A SER REALIZADA NO DIA 13 DE JULHO DE 2018, ÀS 

15H30MIN HORAS.

 Realizado o ato deprecado e pagas as custas porventura existentes, ou 

restando negativas as diligências de localização daqueles a serem 

intimados/citados ou de bens a serem constritos (penhora, arresto, 

sequestro), DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Sorriso-MT, 16 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 104589 Nr: 7656-51.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORALICE RICARDO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos, bem como trazendo o endereço atualizado da requerida, ou 

requerer o que de direito tendo em vista a devoluçao da correspondência.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124117 Nr: 1909-52.2015.811.0040

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON DO CARMO GONÇALVES PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZENILDA PAIDA - OAB:17.404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11877-A/MT

 INTIMAÇÃO das partes para especificar as provas que pretendem 

produzir na contenda, no prazo sucessivo de 05 dias, justificando-as, sob 

pena de preclusão. Anoto que a inércia implicará em concordância com o 

julgamento antecipado da lide.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 59978 Nr: 3276-87.2010.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORTUNATO JOSÉ DE MEIRELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FILHO DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ANNONI PAZETO - 

OAB:7.324

 INTIMAÇÃO das partes para especificar as provas que pretendem 

produzir na contenda, no prazo sucessivo de 05 dias, justificando-as, sob 

pena de preclusão. Anoto que a inércia implicará em concordância com o 

julgamento antecipado da lide.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 23935 Nr: 3136-29.2005.811.0040

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ JOÃO VALDAMERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTO EXPEDITO MECÂNICA E PEÇAS LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ROZENDO PORTOLAN 

- OAB:7504/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANDARC DA ROSA 

DANTAS - OAB:8.140-b
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 INTIMAÇÃO das partes para especificar as provas que pretendem 

produzir na contenda, no prazo sucessivo de 05 dias, justificando-as, sob 

pena de preclusão. Anoto que a inércia implicará em concordância com o 

julgamento antecipado da lide.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 55539 Nr: 5829-44.2009.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZA SARTOR PELOSO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A (CLARO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLEI BOFF - OAB:6789/MT, 

JOSÉ FABIANO BELLÃO GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO BADARÓ DE 

CASTRO - OAB:80.051/mg

 INTIMAÇÃO das partes para especificar as provas que pretendem 

produzir na contenda, no prazo sucessivo de 05 dias, justificando-as, sob 

pena de preclusão. Anoto que a inércia implicará em concordância com o 

julgamento antecipado da lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124902 Nr: 2329-57.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT, KARLA MOREIRA ALVES - OAB:16061/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT, SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - OAB:14595-B

 Considerando que a parte autora foi devidamente intimada na presente 

audiência, via DJE, na pessoa seu advogado, e que, a mesma não se fez 

presente, INTIMO a parte autora que justifique, de forma comprovada, os 

motivos de sua ausência, sob pena de ser aplicada a multa processual 

prevista no art. 334 § 8º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 131635 Nr: 6197-43.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO BARASUOL, IEDA THEREZA DE MARCO 

BARASUOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR ADAIDES BORCHARDT, MARILENE 

FINGER BORCHARDT, ROSANA ZANETTI, CARTÓRIO DE PROTESTOS E 

TABELIONATO LUIZ ROQUE GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, FERNANDO MENDES NEITZKE - OAB:8234, GIOVANE 

MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 - B, RAFAEL 

ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 INTIMAÇÃO das partes para especificar as provas que pretendem 

produzir na contenda, no prazo sucessivo de 05 dias, justificando-as, sob 

pena de preclusão. Anoto que a inércia implicará em concordância com o 

julgamento antecipado da lide.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 103351 Nr: 6359-09.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINÉIA DO NASCIMENTO BELE, DINEI BELE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYEME RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT

 INTIMAÇÃO da partes para especificar as provas que pretendem produzir 

na contenda, no prazo sucessivo de 05 dias, justificando-as, sob pena de 

preclusão. Anoto que a inércia implicará em concordância com o 

julgamento antecipado da lide.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 111918 Nr: 3877-54.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO TADEU DAL'AGNOL - 

OAB:OAB/MT 10.843-A, ROBERTO CARLOS DAMBROS - 

OAB:13.154/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE DE MELO BAISE 

BARTH - OAB:11.277-B

 INTIMAÇÃO das partes para especificar as provas que pretendem 

produzir na contenda, no prazo sucessivo de 05 dias, justificando-as, sob 

pena de preclusão. Anoto que a inércia implicará em concordância com o 

julgamento antecipado da lide.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 114452 Nr: 5905-92.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZAN HIAMARA SKOLAUDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, JOSÉ MIGUEL 

SÉKULA, THEKLA KAROLINE PUKALESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEBER PEREIRA BASTOS - 

OAB:13698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETEVALDO CLEVERSON 

CANCIO BALBINO - OAB:18827

 INTIMAÇÃO das partes para especificar as provas que pretendem 

produzir na contenda, no prazo sucessivo de 05 dias, justificando-as, sob 

pena de preclusão. Anoto que a inércia implicará em concordância com o 

julgamento antecipado da lide.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 95138 Nr: 6967-41.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINARA CECILIA THOMAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA JHONATAN 

LTDA -ME, ELIETE FREITA DA SILVA, PABLO FREITA DA SILVA, 

JHONATAN FREITA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, SAMUEL PETRI 

SOLETTI - OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE CEOLIN 

- OAB:9602

 INTIMAÇÃO das partes para especificar as provas que pretendem 

produzir na contenda, no prazo sucessivo de 05 dias, justificando-as, sob 

pena de preclusão. Anoto que a inércia implicará em concordância com o 

julgamento antecipado da lide.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 26653 Nr: 1190-22.2005.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JOÃO VALDAMERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANDARC DA ROSA DANTAS - 

OAB:8.140-b, LEONARDO DE MATTOS - OAB:2.234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS
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 INTIMAÇÃO das partes para especificar as provas que pretendem 

produzir na contenda, no prazo sucessivo de 05 dias, justificando-as, sob 

pena de preclusão. Anoto que a inércia implicará em concordância com o 

julgamento antecipado da lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 115931 Nr: 7044-79.2014.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANÉSIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para querenendo, especificar as provas 

que pretendem produzir na contenda, no prazo de 05 dias, justificando-as, 

sob pena de preclusão. Anoto que a inércia implicará em concordância 

com o julgamento antecipado da lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 176578 Nr: 6970-20.2017.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR PAVESI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO PAREIRA 

BENITEZ - OAB:OAB N 231910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Intimação do autor para, querendo, manifestar-se acerca dos documentos 

juntado às fls. 84/91.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124046 Nr: 1852-34.2015.811.0040

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL SIQUEIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANE CRHISTINA VIEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE DE MELO BAISE BARTH 

- OAB:11.277-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO TADEU DAL'AGNOL - 

OAB:OAB/MT 10.843-A, ROBERTO CARLOS DAMBROS - 

OAB:13.154/MT

 INTIMAÇÃO das partes para especificar as provas que pretendem 

produzir na contenda, no prazo sucessivo de 05 dias, justificando-as, sob 

pena de preclusão. Anoto que a inércia implicará em concordância com o 

julgamento antecipado da lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 117669 Nr: 8444-31.2014.811.0040

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMT, ATFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do autor para especificar as provas que pretendem produzir 

na contenda, no prazo de 05 dias, justificando-as, sob pena de preclusão. 

Anoto que a inércia implicará em concordância com o julgamento 

antecipado da lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 117668 Nr: 8443-46.2014.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CAMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do autor para especificar as provas que pretendem produzir 

na contenda, no prazo de 05 dias, justificando-as, sob pena de preclusão. 

Anoto que a inércia implicará em concordância com o julgamento 

antecipado da lide.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 26227 Nr: 819-58.2005.811.0040

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMEPL-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANDARC DA ROSA DANTAS - 

OAB:8.140-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS

 INTIMAÇÃO das partes para especificar as provas que pretendem 

produzir na contenda, no prazo sucessivo de 05 dias, justificando-as, sob 

pena de preclusão. Anoto que a inércia implicará em concordância com o 

julgamento antecipado da lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 60059 Nr: 3357-36.2010.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:11340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III do NCPC. Custa se houver, pela 

parte autora. Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a 

ausência de contraditório. Transitada em julgado, promovam-se as 

anotações e baixas necessárias e arquivem-se os autos.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Sorriso-MT, 04 de maio de 2018.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 26366 Nr: 947-78.2005.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMEIL-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROMÉRIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 26366

Vistos etc.

Considerando que não houve o pagamento voluntário do débito, defiro o 

pedido de inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes, 

nos termos do art. 782, §3º, do CPC, para tanto, expeça-se ofício aos 

órgãos responsáveis (SCPC e SERASA).

No mais, intime-se o exequente a indicar bens penhoráveis, apresentando 

cálculo atualizado do débito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação ou não indicados bens penhoráveis 

pelo credor, arquive-se provisoriamente o feito, por 01 (um) ano, com 

baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, o qual deve 

retratar apenas o conjunto de feitos que estejam a demandar providência 

judicial imediata, conforme art. 1º do Provimento 84/2014 da CGJ.
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Findo o prazo supramencionado, deverá a parte exequente se manifestar 

acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas. A intimação deverá ser feita nos moldes do art. 1º, § 2º do 

Provimento 84/2014 da CGJ.

Decorrido o prazo supramencionado, venham os autos conclusos para as 

devidas deliberações.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Sorriso/MT, 25 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 91887 Nr: 3778-55.2012.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS NERIS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III do NCPC.Condeno a exequente 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que 

arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º e 485, 

§ 2º, do CPC.Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e arquivem-se os autos.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Sorriso-MT, 04 de maio de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 46819 Nr: 3726-98.2008.811.0040

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO RODRIGO VISCARDI, ADMIR VISCARDI, 

ANTONIA PAZINATO VISCARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMEIS & DEMEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCARLOS ALCÂNTARA - 

OAB:4746-B/MT, HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - OAB:MT-4783-B, 

PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 Código nº. 46819

Vistos, etc.

Inicialmente, ante a comprovação do óbito do devedor Admir Viscardi, com 

fundamento no artigo 110 do CPC, DEFIRO a sucessão pelo respectivo 

espólio, que será representado pela inventariante Antonia Pazinato 

Viscardi.

De outro lado, por não vislumbrar nos argumentos dos embargantes a 

demonstração do periculum in mora que alegadamente decorreria da 

continuidade da execução, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito 

suspensivo aos presentes embargos, formulado às fls. 75/184, cabendo 

frisar que possibilidade da prática de atos expropriatórios nos autos 

principais, por si só, não configura o alegado risco da demora, já que se 

trata de procedimento inerente a toda e qualquer execução.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO 

SUSPENSIVO - ART. 919, §1º DO CPC/2015 - REQUISITOS NÃO 

PREENCHIDOS. 1- O artigo 919 do novo Código de Processo Civil dispõe 

que os embargos à execução, em regra, não terão efeito suspensivo. 2- É 

possível a concessão do efeito suspensivo nos casos em que estiverem 

demonstrados os requisitos necessários para a concessão da tutela 

provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficientes, nos termos do §1º do art. 919 do 

CPC/2015.

AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 1.0035.16.016502-9/001 - COMARCA 

DE ARAGUARI - AGRAVANTE(S): JAIME RIBEIRO DE MOURA - 

AGRAVADO(A)(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

No voto-condutor do referido julgado, consignou o relator que “A simples 

possibilidade de os bens do executado se encontrarem suscetíveis de 

alienação não é suficiente para a concessão do efeito suspensivo aos 

embargos, pois a realização de atos expropriatórios de bens do devedor é 

inerente a toda e qualquer execução.”

Por fim, RETIFIQUE-SE a autuação dos autos, para constar a sucessão 

processual ora deferida, com a indicação da inventariante.

Após, RETORNEM conclusos.

Sorriso-MT, 04 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 46853 Nr: 3759-88.2008.811.0040

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO RODRIGO VISCARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DEMEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCARLOS ALCÂNTARA - 

OAB:4746-B/MT, HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - OAB:MT-4783-B, 

PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 Código nº. 46853

Vistos, etc.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Alessandro Rodrigo 

Viscardi contra a sentença proferida às fls. 143/150, sob o argumento de 

omissão e contradição.

Para tanto, alegam que o decisum incorreu em omissão ao não analisar 

matérias veiculadas nos embargos à execução, bem como em contradição 

quanto à revogação dos benefícios da justiça gratuita e condenação do 

embargante nas despesas processuais.

Intimado, o embargado quedou-se inerte.

É o breve relato. DECIDO.

É cediço que os embargos de declaração somente serão admitidos 

quando houver, na sentença ou decisão, obscuridade, contradição, 

omissão ou erro material nos termos do artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil/2015.

Nesse diapasão, verifico, in casu, que os embargos não devem ser 

acolhidos.

Com efeito, infere-se das razões do recurso a nítida intenção de reformar, 

e não de integrar a decisão embargada. No entanto, os embargos de 

declaração não se prestam a tal desiderato, consoante pacífica 

jurisprudência dos Tribunais pátrios:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. 

INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.

1. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses 

de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 535 

do CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de 

declaração.

2. No caso, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos 

embargos de declaração, uma vez ausente a contradição afirmada pelos 

embargantes; sendo certo que a contradição revela-se por proposições 

inconciliáveis dentro de um mesmo julgado. Impende salientar que os 

recorrentes apontam contradição do feito embargado com os arestos 

trazidos à colação, o que é inapto a respaldar a oposição do presente 

recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 

1269215/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 19/08/2015, DJe 31/08/2015)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – REFORMA DO JULGADO - VIA 

INADEQUADA - RECURSO DESPROVIDO Ausentes quaisquer dos vícios 

ensejadores dos declaratórios, afigura-se o intuito infringente da 

irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, 

eliminar contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado 

por via inadequada. (ED 121761/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/09/2015, Publicado no 

DJE 14/09/2015)

Acrescente-se, ademais, que é firme a jurisprudência do e. STJ no sentido 

de que“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões 

suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente 

para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 
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veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as 

questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” 

[EDcl-MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Conv.)1ª Seção, DJe 

15/06/2016].

Por conseguinte, incumbe ao embargante recorrer adequadamente da 

decisão proferida por este Juízo, já que não se fazem presentes os 

requisitos que ensejam a oposição dos embargos de declaração.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

INTIMEM-SE.

Sorriso/MT, 04 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 129139 Nr: 4848-05.2015.811.0040

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRP, DPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 4848-2015.811.0040

Código nº: 129139

Vistos, etc.

Trata-se de ação de divórcio litigioso ajuizada por Floraci Rodrigues Parolin 

em face de Anilto Roque Parolin, ambos qualificados nos autos, pelos 

fatos e fundamentos expostos na inicial.

A inicial foi recebida à fls. 11, determinando a citação do requerido.

A parte autora requereu a extinção do feito à fl. 34, alegando que a ação 

sob nº 1000551-64.2017.811.0040 julgada na 1ª Vara Cível desta 

Comarca já decidiu sobre o divórcio do casal.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório, fundamento e decido.

Compulsando o sistema PJe desta Comarca, verifico que as partes 

ajuizaram ação de divórcio consensual sendo distribuída sob nº 

1000551-64.2017.811.0040 e julgada pela 1ª Vara Cível desta Comarca, 

cujo objeto exaure a necessidade de continuidade da prestação 

jurisdicional neste autos, na medida que versam sobre objeto comum a 

este feito.

Assim, sendo decretado o divórcio do casal naqueles autos, resta patente 

a falta de interesse de agir superveniente, razão pela qual a presente 

demanda não mais possui razão para existir.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais. Contudo, a 

exigibilidade dessas despesas fica suspensa, na forma do artigo 98, § 3º, 

do CPC, ante o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Deixo de condenar em honorários advocatício ante a ausências de 

contraditório.

Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sorriso-MT, 04 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 58414 Nr: 1862-54.2010.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLL, JAFDR, ALFDR, FL, MSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:13.710-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 58414

Vistos, etc.

REITEREM-SE os ofícios de fls. 107/108, devendo as Fazendas Municipal e 

Estadual se manifestar quanto a eventuais débitos da inventariada. Prazo: 

20 (vinte) dias.

Após, RETORNEM conclusos.

Sorriso-MT, 04 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 1794 Nr: 821-43.1996.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELY BIESEK PIOVESAN, BERNARDETE GARCIA 

FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO BIESEK - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU KATH - OAB:4259-B/MT, 

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES - OAB:3540-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 1794.

Vistos etc.

 Ante o requerimento da requerente, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA 

COMARCA, devendo o réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos.

 O não comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC.

Havendo autocomposição entre as partes após manejo das técnicas 

afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural 

para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, concluso para as deliberações pertinentes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sorriso/MT, 04 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 19757 Nr: 3937-13.2003.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALPDAJ(, EFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:8166-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III do NCPC. Custa se houver, pela 

parte autora. Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a 

ausência de contraditório.Transitada em julgado, promovam-se as 

anotações e baixas necessárias e arquivem-se os autos.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Sorriso-MT, 04 de maio de 2018.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 131116 Nr: 5931-56.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, ECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, III do NCPC.Sem custas e honorários 
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advocatícios, uma vez que a parte autora autua sob o pálio da justiça 

gratuita.Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e arquivem-se os autos.Ciência ao Ministério 

Público.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Sorriso-MT, 04 de maio de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 97928 Nr: 433-47.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGMDA, RAMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AASDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 97928.

Vistos e etc.

Compulsando os autos, verifico que o pedido de suspensão resta 

prejudicado, eis que já transcorreu grande lapso temporal.

Desta feita, INTIME-SE a parte autora para promover o andamento do feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução do 

mérito.

Não havendo manifestação, arquive-se.

Às providências.

Sorriso/MT, 04 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 81755 Nr: 609-94.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMZ, AMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON ACUNHA ROCHA - 

OAB:5489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT

 Código nº. 81755

Vistos, etc.

Inicialmente, ante a comprovação do óbito do devedor, DEFIRO a sua 

sucessão pelo respectivo espólio, na forma do artigo 110 do Código de 

Processo Civil.

Por consequente, INTIME-SE o cônjuge supérstite (Cleidiane Oliveira de 

Souza Zimmermann), na condição de administrador provisório do espólio, 

no endereço do executado, a fim de que, no prazo de 03 (três) dias, 

pague o débito exequendo, prove que já o fez ou justifique a 

impossibilidade de fazê-lo, sendo-lhe facultada a indicação, no mesmo 

prazo, do inventariante para representar o espólio neste executivo.

Decorrido o prazo, RETORNEM conclusos.

Sorriso-MT, 04 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 86325 Nr: 5754-34.2011.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY FRANCISCO LINS FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉDER ANDREGHETTO, ANTONIO CAMPOS DA 

SILVA, TEREZINHA MOREIRA DE MATOS CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY FRANCISCO LINS FARIA 

- OAB:13.126-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ANDREGHETTO - 

OAB:9431/MT

 Código 86325.

Vistos etc.

CERTIFIQUE-SE a Sra. Gestora acerca do decurso do prazo para a parte 

autora recolher as custas e taxas processuais, conforme determinado em 

sentença.

Se decorrido o prazo sem o recolhimento ou manifestação, desde já, fica 

DETERMINADA a remessa dos autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento – CAA, para que providencie o necessário.

 Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso-MT, 04 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 131267 Nr: 6020-79.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJF, CTLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III do NCPC. Sem custa e honorários 

sucumbenciais, vez que beneficiária da justiça gratuita. Transitada em 

julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias e arquivem-se 

os autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Sorriso-MT, 04 de maio de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 114183 Nr: 5696-26.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPDS, MDS-, EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, III do NCPC.Sem custas e honorários 

advocatícios, uma vez que a parte autora atua sob o pálio da justiça 

gratuita.Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e arquivem-se os autos.Ciência ao Ministério 

Público.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Sorriso-MT, 04 de maio de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 115863 Nr: 6991-98.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BGPDS, VANUZIA MARTINS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 115863

Vistos e etc.

Intime-se a parte autora para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, 

acerca da petição do Município de Sorriso à fl. 349, sob pena de seu 

silencia caracterizar consentimento tácito acerca do cumprimento da 

obrigação e consequente extinção do feito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 04 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 57106 Nr: 952-27.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA WU ZORUB - 

OAB:11433-B, MAYRA DE OLIVEIRA - OAB:7.052-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do 

Novo Código de Processo Civil.SEM CUSTAS, eis que defiro as partes os 

benefícios da justiça gratuita. HONORÁRIOS indevidos.PUBLIQUE-SE. 

DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ. 

CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.Após o TRÂNSITO EM JULGADO da 

sentença, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.Sorriso/MT, 04 de maio de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 179707 Nr: 8948-32.2017.811.0040

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDSDO, JGDSA, JDS, KVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CAROLINE NICOLAU - 

OAB:17456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta forma, tendo em vista a necessidade do depoimento das partes 

neste feito, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

12/06/2018 às 15h45min.Intimem-se os autores.Cientifique-se o Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo-o necessário.Sorriso/MT, 03 de maio de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 191433 Nr: 4941-60.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICANOR ARAGÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ EDUARDO BRIGATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLIANA PETRI - OAB:14.317/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Devidamente comprovado o depósito prévio e diligências atinentes, se for 

o caso, CUMPRA-SE a presente Carta Precatória, servindo esta como 

mandado, providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel 

cumprimento. Se for o caso, SOLICITEM-SE ao juízo deprecante as 

providencias necessárias, sob pena de devolução da missiva, 

independente de seu cumprimento, nos termos do artigo 393 da CNGC.

Realizado o ato deprecado e pagas as custas porventura existentes, ou 

restando negativas as diligências de localização daqueles a serem 

intimados/citados ou de bens a serem constritos (penhora, arresto, 

sequestro), DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Sorriso-MT, 04 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 99896 Nr: 2580-46.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS FREGONESE FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR - 

OAB:3537/MT, FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - OAB:3047, SANDRA 

SATOMI OKUNO DE AGUIAR - OAB:3499/MT

 Destarte, verificando que o feito tramitando na 1ª Vara foi despachado em 

10/04/2013 e este apenas na data de 17/06/2013, tem-se que o Juiz da 1ª 

Vara é prevento para o julgamento desta demanda.Assim, verificada a 

conexão das demandas e prevenção do juízo da 1ª Vara, DETERMINO a 

remessa deste feito à 1ª Vara Cível desta Comarca, com as anotações de 

e s t i l o . I n t i m e m - s e  a s  p a r t e s . C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o  o 

necessário.Sorriso/MT, 03 de maio de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118340 Nr: 8921-54.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO ASCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106, CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - 

OAB:5380/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III do NCPC.Condeno a exequente 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que 

arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º e 485, 

§ 2º, do CPC.Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e arquivem-se os autos.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Sorriso-MT, 04 de maio de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102501 Nr: 5429-88.2013.811.0040

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE, SCNC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE DE MIRANDA 

REZENDE VILLELA GERMANO - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº: 102501.

Mês da adoção.

 Vistos, e etc.

Considerando que o feito aguarda a intimação da genitora, expeça-se 

novo mandado de intimação da genitora da menor, conforme endereço 

indicado pelo Ministério Público à fl. 249.

No caso de restar infrutífera a intimação, DETERMINO a busca do 

endereço da parte requerida por meio dos sistemas SIEL/ RENAJUD e 

BACENJUD e, junte-se o resultado das consultas aos autos.

Localizado o endereço, proceda o (a) gestor (a) com as providências 

obstadas pela sua não localização.

 Caso, infrutíferas as buscas, determino a regular INTIMAÇÃO da genitora 

mediante EDITAL com prazo de 30 (trinta) dias para sua regular ciência e 

fruição do prazo legal para expressa manifestação, observando na 

espécie o regramento do artigo 256 ss do NCPC.

 Após, ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública, para que 

manifestem quanto ao prosseguimento do feito, tendo em vista o parecer 

psicossocial atestando que a adolescente não está em situação de risco 

(fls. 243/244).

Em sequência, voltem os autos conclusos.

 Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade. 

Intimem-se.

Sorriso/MT, 27 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 55544 Nr: 5897-91.2009.811.0040

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDM(, LDM(

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LUIZ ALVES DA 
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SILVA - OAB:10065, NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382, 

NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2009/514

 Código n°: 55544

Vistos, etc.

Cumpra-se a decisão encartada à fl. 169, intimando pessoalmente a parte 

autora, por meio de Oficial de Justiça, para que dê prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Sorriso-MT, 04 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 80660 Nr: 5948-68.2010.811.0040

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY FRANCISCO LINS FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CAMPOS DA SILVA, TEREZINHA 

MOREIRA DE MATOS CAMPOS, ÉDER ANDREGHETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY FRANCISCO LINS FARIA 

- OAB:13.126-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ANDREGHETTO - 

OAB:9431/MT

 Assim, para fins e prazo do artigo 321 do mesmo CPC, intime os autores, 

por meio de seu advogado mediante publicação no DJE, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, comprove documentalmente a necessidade dos 

benefícios do artigo 98 do NCPC, trazendo declaração de imposto de 

renda, cópia da CTPS, bem como outros documentos que entender 

pertinente, sob pena de indeferimento do benefício e obrigação de 

recolhimento das custas e taxas judiciais ut Lei Estadual 7.603/01.Cumpra, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade.Sorriso-MT, 04 

de maio de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 154925 Nr: 6390-24.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO RODRIGO VISCARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DEMEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCARLOS ALCÂNTARA - 

OAB:4.746-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 154925

Vistos, etc.

De início, por serem tempestivos, RECEBO os embargos à execução.

De outro lado, tendo em vista a juntada dos documentos de fls. 108/115, a 

evidenciar que o embargante labora como motorista, auferindo renda 

mensal inferir a dois salários mínimos, bem como não possui em seu nome 

bens imóveis ou mesmo veículos automotores, DEFIRO o pedido de 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, 

caput, do CPC.

Nada obstante, ante a ausência de garantia do juízo e considerando a não 

demonstração do periculum in mora (art. 919, § 1º, CPC), tenho que deve 

ser indeferida a concessão e efeito suspensivo aos embargos cabendo 

frisar que possibilidade da prática de atos expropriatórios nos autos 

principais, por si só, não configura o alegado risco da demora, já que se 

trata de procedimento inerente a toda e qualquer execução.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO 

SUSPENSIVO - ART. 919, §1º DO CPC/2015 - REQUISITOS NÃO 

PREENCHIDOS. 1- O artigo 919 do novo Código de Processo Civil dispõe 

que os embargos à execução, em regra, não terão efeito suspensivo. 2- É 

possível a concessão do efeito suspensivo nos casos em que estiverem 

demonstrados os requisitos necessários para a concessão da tutela 

provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficientes, nos termos do §1º do art. 919 do 

CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 1.0035.16.016502-9/001 - 

COMARCA DE ARAGUARI - AGRAVANTE(S): JAIME RIBEIRO DE MOURA - 

AGRAVADO(A)(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

No voto-condutor do referido julgado, consignou o relator que “A simples 

possibilidade de os bens do executado se encontrarem suscetíveis de 

alienação não é suficiente para a concessão do efeito suspensivo aos 

embargos, pois a realização de atos expropriatórios de bens do devedor é 

inerente a toda e qualquer execução.”

Assim, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo aos 

embargos à execução.

INTIME-SE o embargado para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 920, I, CPC).

Após, RETORNEM conclusos.

INTIME-SE.

Sorriso-MT, 04 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 87455 Nr: 6958-16.2011.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIANA MINUSCOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEOMAR RENE BLOCHER - 

OAB:17865-O, FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - OAB:13298/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUSIMARA RIBEIRO SILVA - 

OAB:12663, LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - OAB:22107/O, 

RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B

 Código nº: 87455

Vistos etc.

Cumpra-se a sentença de fl. 179.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Sorriso-MT, 04 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 52544 Nr: 2945-42.2009.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO RODRIGO VISCARDI, ADMIR VISCARDI, 

ANTONIA PAZINATO VISCARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMEIS & DEMEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCARLOS ALCÂNTARA - 

OAB:4746-B/MT, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 52544

Vistos, etc.

Inicialmente, a notícia nos autos em apenso do óbito do embargante Admir 

Viscardi, INTIME-SE os requerentes para que promovam regularização da 

representação processual. Prazo: 15 (quinze) dias.

De outro lado, por não vislumbrar nos argumentos dos embargantes a 

demonstração do periculum in mora que alegadamente decorreria da 

continuidade da execução, tenho que não merece ser acolhido o pedido 

de concessão de efeito suspensivo aos presentes embargos, formulado 

às fls. 218/227, cabendo frisar que possibilidade da prática de atos 

expropriatórios nos autos principais, por si só, não configura o alegado 

risco da demora, já que se trata de procedimento inerente a toda e 

qualquer execução.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO 

SUSPENSIVO - ART. 919, §1º DO CPC/2015 - REQUISITOS NÃO 

PREENCHIDOS. 1- O artigo 919 do novo Código de Processo Civil dispõe 

que os embargos à execução, em regra, não terão efeito suspensivo. 2- É 

possível a concessão do efeito suspensivo nos casos em que estiverem 

demonstrados os requisitos necessários para a concessão da tutela 

provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficientes, nos termos do §1º do art. 919 do 

CPC/2015.

AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 1.0035.16.016502-9/001 - COMARCA 

DE ARAGUARI - AGRAVANTE(S): JAIME RIBEIRO DE MOURA - 

AGRAVADO(A)(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

No voto-condutor do referido julgado, consignou o relator que “A simples 

possibilidade de os bens do executado se encontrarem suscetíveis de 

alienação não é suficiente para a concessão do efeito suspensivo aos 
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embargos, pois a realização de atos expropriatórios de bens do devedor é 

inerente a toda e qualquer execução.”

Desse modo, INDEFIRO o pedido de fls. 218/227.

Decorrido o prazo citado no primeiro parágrafo, RETORNEM conclusos.

INTIMEM-SE.

Sorriso-MT, 04 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 28440 Nr: 2909-39.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES FAVARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLÉIA FAVARETO 

TRINDADE - OAB:5627

 Processo nº: 2909-39.2005.811.0040

Código Apolo nº: 28440.

Vistos etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença, promovido por ADELAR COMIRAM, 

em face de ALCIDES FAVARETTO, ambos qualificados nos autos, pelos 

fatos e fundamentos expostos na inicial.

Realizou-se o bloqueio das contas do executado, contudo, este 

devidamente intimado não apresentou impugnação à penhora.

 A parte autora pugnou pela expedição de alvará para liberação da quantia 

bloqueada, a qual foi deferida e realizada às fls. 249 e 252.

Intimou-se a parte autora para se manifestar quando ao cumprimento 

integral da obrigação, sob pena, no silêncio, este juízo entender que houve 

o pagamento total, na qual devidamente intimada, se manteve inerte.

 Vieram os autos conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Sem delongas e pelo exposto, o pagamento da obrigação objeto da 

execução é causa de sua extinção, nos termos da letra do art. 924, II, do 

NCPC, na medida em que faz perecer o objeto da demanda, afastando o 

interesse processual até então presente.

Pelo exposto, JULGO, por sentença, EXTINTO o presente feito, com fulcro 

no art. 924, inciso II, c/c art. 925, todos do Código de Processo Civil.

Custas se houver, pela parte executada.

 Decorrido o prazo recursal, certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

com as devidas baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Sorriso/MT, 04 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 39986 Nr: 2825-67.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALFORT COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 

LTDA, IDOVAN ANTONIO GIANELLO GNOATO, VANDERLEI ROBERTO 

GNOATO, ADEMIR MICHELIN, LUCILENE FERREIRA SILVA MICHELIN, 

CLEOZILDA APARECIDA OLIVEIRA GIANELLO GNOATO, LEDIO BARDINI, 

MARLENE EVA RIOS GNOATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR ANTONIO WIEBELLING - 

OAB:24151/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAERCIO FAEDA - OAB:3 589 

B

 Código Apolo nº: 39986

Vistos, etc.

Certifique-se a Secretaria Judiciária quanto ao decurso do prazo para o 

cumprimento voluntário da obrigação pelo executado.

 Após, retornem conclusos para apreciação do pedido de penhora.

Sorriso/MT, 04 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 87922 Nr: 7448-38.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHARK TRATORES E PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMAVE MAQUINAS E INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ HELENA DOS SANTOS - 

OAB:87192/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III do NCPC.Condeno a exequente 

ao pagamento das custas processuais, contudo.Transitada em julgado, 

promovam-se as anotações e baixas necessárias e arquivem-se os 

autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Sorriso-MT, 04 de maio de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 103686 Nr: 6709-94.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MENDES NEITZKE - 

OAB:8234, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO o cumprimento de sentença, sem exame de mérito, na 

forma do artigo 513, caput, c/c artigo 924, I, ambos do Código de Processo 

Civil.Sem custas.Condeno a exequente ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, nos termos do artigo 85 §§ 1º e 2º do CPC (REsp 

1134186/RS).Após o trânsito em julgado, INTIME-SE o executado para 

promover o de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Sem manifestação, 

ARQUIVEM-SE, com as cautelas de praxe, sem prejuízo de posterior 

desarquivamento, a pedido da parte.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Sorriso-MT, 04 de maio de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106946 Nr: 9960-23.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JC COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E MÁQUINAS 

DE DEPILAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGALHÃES E MAZZARDO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ASSUNÇÃO DE LIMA - 

OAB:14601-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL HENRIQUE DE MELO - 

OAB:12671/MT

 Processo nº: 9960-23.2013.811.0040

Código Apolo nº: 106946.

Vistos etc.

Cuida-se de ação de execução contra devedor solvente, promovida por Jc 

Comércio de Produtos de Beleza e Máquinas de Depilação LTDA, em face 

de Magalhaes e Mazzardo LTDA – ME, ambos qualificados nos autos, 

pelos fatos e fundamentos expostos na inicial.

O executado informou à fl. 227 que cumpriu integralmente a obrigação, e 

pugnou pela extinção do feito.

 O valor do débito foi levantando em favor da parte autora, conforme se 

observa pelo alvará de fl. 231.

Intimou-se a parte autora para se manifestar quando ao cumprimento 

integral da obrigação, sob pena, no silêncio, este juízo entender que houve 

o pagamento total, na qual devidamente intimada, a parte autoral se 

manteve inerte.

 Vieram os autos conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Sem delongas, a parte autora não informou se houve o pagamento total do 
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débito, mesmo devidamente intimada, por outo lado, a parte executada 

noticiou à fl. 227 que deu quitação ao débito.

 Desta forma, o pagamento da obrigação objeto da execução é causa de 

sua extinção, nos termos da letra do art. 924, II, do NCPC, na medida em 

que faz perecer o objeto da demanda, afastando o interesse processual 

até então presente.

Pelo exposto, JULGO, por sentença, EXTINTO o presente feito, com fulcro 

no art. 924, inciso II, c/c art. 925, todos do Código de Processo Civil.

Custas recolhidas na petição inicial.

 Honorários advocatícios na forma da petição de fl. 167.

Decorrido o prazo recursal, certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

com as devidas baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Sorriso/MT, 04 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 87278 Nr: 6774-60.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MASCARELLO, ANTONIO LEUCIR 

MASCARELLO, CLAIR CLEMENTINA MASCARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº: 87278

INTIME-SE o credor para que, no prazo de 15 (quinze) dias: a) junte 

matrícula atualizada do imóvel penhorado nestes autos; b) informe se tem 

interesse na adjudicação ou alienação particular do bem; e c) promova a 

intimação dos terceiros interessados, em atenção ao disposto pelos 

artigos 799, 804, 835, § 3º e 843, § 1º, todos do CPC.

Atendido, e não havendo interesse na adjudicação ou alienação particular, 

RETORNEM conclusos para designação do leilão judicial.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 04 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 83353 Nr: 2363-71.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO PICCIN MORO, VALMIR ANTONIO 

BARZAGUI, MARISTELA SEIDEL BARZAGUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MUCCI LOUREIRO DE 

MELO - OAB:144880/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2363-71.2011.811.0040

Código Apolo nº: 38738

Vistos etc.

Cuida-se de ação de execução por quantia certa ajuizada por Banco CNH 

Capital S.A., em face de Ricardo Picin Moro, Valmir Antonio Barzagui, 

Maristela Seidel Barzagui, todos qualificados nos autos, pelos fatos e 

fundamentos expostos na inicial.

A inicial foi recebida às fls. 248/248vº, determinando a citação dos 

executados.

As partes apresentaram termo de acordo às fls. 261/264, sendo 

homologado às fls. 268/268vº, suspendo o feito até o cumprimento da 

obrigação.

Instada a se manifestar a exequente manifestou pela extinção do feito 

ante a adimplemento da dívida (fl. 285).

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório. Decido.

Sem delongas, o exequente afirmou o adimplemento do débito executado, 

impondo a extinção do processo.

A dizer, o pagamento da obrigação objeto da execução é causa de sua 

extinção, nos termos da letra do art. 924, II, do NCPC, na medida em que 

faz perecer o objeto da demanda, afastando o interesse processual até 

então presente.

Pelo exposto, JULGO, por sentença, EXTINTO o presente feito, com fulcro 

no art. 924, inciso II, c/c art. 925, todos do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios nos termos do acordo às fls. 261/264.

Decorrido o prazo recursal, certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

com as devidas baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Sorriso/MT, 04 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 84148 Nr: 3333-71.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIANA MINUSCOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUSIMARA RIBEIRO SILVA - 

OAB:12663, LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - OAB:22107/O, 

RUDIMAR ROMMEL - OAB:8238-B, VANESSA CAROLINE LAGEMANN - 

OAB:21265/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO GERALDO VOZNIAK 

- OAB:12979/MT, FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - OAB:13298/MT

 Autos nº: 3333-71.2011.811.0040

Código nº: 84148

Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução de titulo extrajudicial ajuizada por DIANA 

MINISCULLI, em face de PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS, ambos 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial.

Dentre um ato e outro, as partes imbricaram acordo nos autos em apenso 

código 87455, no qual abrange expressamente esta lide. Na sequência, foi 

proferida sentença de homologação do acordo.

 É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Compulsando os autos dos embargos à execução (código 87455), verifico 

que as partes apresentaram termo de acordo extrajudicial, cujo objeto 

exaure a necessidade de continuidade da prestação jurisdicional nestes 

autos, na medida que suas cláusulas versam sobre objeto comum a este 

feito.

Ademais, ressalto que o termo do acordo juntado às fls. 167-168 daqueles 

autos, manifestaram expressamente a abrangência de seus efeitos nos 

autos sob nº 84148 e 87455.

 Assim, sendo devidamente homologado naqueles autos, resta patente a 

falta de interesse de agir superveniente, razão pela qual a presente 

demanda não mais possui razão para existir.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil.

PROCEDA-SE com a liberação de eventuais penhoras realizadas nos 

autos.

 Custa e honorários advocatícios na forma do acordo. Se não houver 

acordo expresso sobre o tema, CONDENO as partes ao pagamento pro 

rata de custa e despesas processuais.

 Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sorriso-MT, 04 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119205 Nr: 9477-56.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIAS LESSA ADVOGADOS, FABIO HELENE LESSA, 

Paulo inacio Dias Lessa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES SOARES DE SOUZA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TASSIO VINICIUS GOMES DE 

AZEVEDO - OAB:13948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 9477-56.2014.811.0040

Código Apolo nº: 119205

Vistos etc.
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Cuida-se de ação de execução por quantia certa ajuizada por Dias Lessa 

Advogados, em face de Alcides Soares de Souza Neto, ambos 

qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial.

A inicial foi recebida às fls. 28/29, determinando a citação dos 

executados.

O exequente apresentou termo de acordo às fls. 37/38.

Às fls. 40 determinou-se a intimação do exequente ante a ausência de 

assinatura do executado no termo de acordo.

O exequente manifestou pela extinção do feito ante a adimplemento da 

dívida (fl. 45).

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório. Decido.

Sem delongas, o exequente afirmou o adimplemento do débito executado, 

impondo a extinção do processo.

A dizer, o pagamento da obrigação objeto da execução é causa de sua 

extinção, nos termos da letra do art. 924, II, do NCPC, na medida em que 

faz perecer o objeto da demanda, afastando o interesse processual até 

então presente.

Pelo exposto, JULGO, por sentença, EXTINTO o presente feito, com fulcro 

no art. 924, inciso II, c/c art. 925, todos do Código de Processo Civil.

Custas recolhidas na petição inicial.

Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a ausência de 

contraditório.

Decorrido o prazo recursal, certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

com as devidas baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Sorriso/MT, 04 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 42545 Nr: 5365-88.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III do NCPC. Custa se houver, pela 

parte autora. Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a 

ausência de contraditório.Transitada em julgado, promovam-se as 

anotações e baixas necessárias e arquivem-se os autos.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Sorriso-MT, 04 de maio de 2018.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 46173 Nr: 3102-49.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO DEMEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO RODRIGO VISCARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCARLOS 

ALCÂNTARA - OAB:4746-B/MT, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA 

- OAB:4929-B

 Código nº. 46173

Vistos, etc.

INTIME-SE o exequente, pela derradeira vez, a fim de que dê impulso ao 

feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção anômala do 

processo.

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e RETORNEM conclusos.

Sorriso-MT, 04 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 46174 Nr: 3103-34.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEMEIS & DEMEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO RODRIGO VISCARDI, ADMIR 

VISCARDI, ANTONIA PAZINATO VISCARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCARLOS 

ALCÂNTARA - OAB:4746-B/MT, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA 

- OAB:4929-B

 Código nº. 46174

Vistos, etc.

Ante a comprovação do óbito do devedor Admir Viscardi, com fundamento 

no artigo 110 do CPC, DEFIRO a sucessão pelo respectivo espólio, que 

será representado pela inventariante Antonia Pazinato Viscardi.

Manifeste-se a exequente quanto ao pleito de fls. 197/206. Prazo: 15 

(quinze) dias.

Na sequência, MANIFESTEM-SE os executados acerca do pedido de fls. 

346/351. Prazo: (quinze) dias.

Após, RETORNEM conclusos.

 Por fim, RETIFIQUE-SE a autuação dos autos, para constar a sucessão 

processual ora deferida, com a indicação da inventariante.

Sorriso-MT, 04 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 33068 Nr: 2245-71.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCAR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA MARIA ROTILLI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON AZOLINI - OAB:3094-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, III do NCPC.Custas pagas. Sem 

condenação em honorários advocatícios, uma vez que a devedora não 

exerceu o contraditório nos autos.Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE, com as baixas de praxe.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso-MT, 04 de maio de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 81383 Nr: 377-82.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABENONE DO CARMO E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA 

LTDA, LUIZ CRIVILATTI, EDISON OSSAMU TAKAGI, VAGNER MARCELO 

DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Apolo nº: 81383

Vistos, etc.

CUMPRA-SE integralmente o que determinado às fls. 329/330.

Sorriso/MT, 04 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 1300 Nr: 464-97.1995.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANNI CESAR ACCHAR DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 
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OAB:6013/MT

 Código Apolo nº: 1300

Vistos, etc.

Ante o pedido de fl. 207, CERTIFIQUE-SE a Secretaria Judiciária quanto à 

existência e, se for o caso, ao resultado da execução de medida de busca 

e apreensão nestes autos.

Após, CONCLUSOS.

Sorriso/MT, 04 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 60134 Nr: 3432-75.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:12.330-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III do NCPC. Custa se houver, pela 

parte autora. Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a 

ausência de contraditório.Transitada em julgado, promovam-se as 

anotações e baixas necessárias e arquivem-se os autos.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Sorriso-MT, 04 de maio de 2018.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118272 Nr: 8863-51.2014.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, MTF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MF-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante a notícia nos autos em apenso (cód. 172756) de que o de cujus era 

sócio de empresa, tendo integralizado parte do seu capital social, 

INTIME-SE a inventariante para que, no prazo de 10 (dez) dias, retifique as 

primeiras declarações no que tange aos bens a compartilhar, para 

contemplar a quota do inventariado na sociedade empresária.

Após, INTIMEM-SE os herdeiros e as Fazendas Federal e Municipal.

Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 191149 Nr: 4787-42.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELI BRAME PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNO WALDOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIBSON MARTINE VICTORINO - 

OAB:37.609-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 oitiva testemunha

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124131 Nr: 1919-96.2015.811.0040

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAL-M, AAELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JS, ZRS, MAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS ALBERTO LUVISON 

- OAB:38396, HERMES ALENCAR D. RATHIER - OAB:16.995 - PR, 

ROBSON ALFREDO MASS - OAB:55.684/PR, VALMIR ANTÔNIO SGARBI 

- OAB:38.416/PR

 Ante o exposto, DECLARO EXTINTO o processo, sem resolução de 

mérito, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.Com base 

no princípio da causalidade, condeno os requeridos ao ressarcimento das 

custas, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da ação, nos termos do artigo 85, §

§ 2º e 6º, do CPC.Após o trânsito em julgado, INTIMEM-SE as autoras para 

promover o de direito no prazo de 15 (quinze) dias. Sem manifestação, 

ARQUIVEM-SE os autos, sem prejuízo de posterior desarquivamento, a 

pedido da parte.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso-MT, 07 de 

maio de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125717 Nr: 2831-93.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAVARO AGROCOMERCIAL LTDA - ME, AGROVERDE 

AGRONEGÓCIOS E LOGISTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SORGATO, ZENILDA ROSA SORGATO, 

MARCO AURÉLIO SORGATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS ALBERTO LUVISON 

- OAB:38396

 Vistos, etc.

DEFIRO os pedidos formulados às fls. 106/108, para (i) determinar a 

expedição de mandado de busca e apreensão na forma pugnada; e (ii) 

converte em penhora o arresto efetivado nos autos da cautelar em 

apenso (cód. 124131).

Lavre-se o competente termo de penhora.

Após, INTIMEM-SE os executados (art. 841, § 1º, CPC).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 07 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 187762 Nr: 2777-25.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELINHO DOS SANTOS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ROZENDO PORTOLAN 

- OAB:7504/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARTINS - 

OAB:84314/SP

 Processo n° 187762

Vistos e etc.

Previamente a analise dos requisitos para o recebimento do presente 

embargos, considerando o pedido de desistência da ação nos autos em 

apenso, intime-se o embargante para que se manifeste quanto ao 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

No caso da embargante manifestar interesse no prosseguimento da 

execução e destes embargos, certifique-se a tempestividade do 

ajuizamento dos embargos, se no prazo, recebo os Embargos à Execução 

para discussão, deixando de atribuir efeito suspensivo por não visualizar 

os requisitos para a concessão da tutela provisória, bem como não estar 

garantida, de forma suficiente, a execução, por penhora, depósito ou 

caução suficientes, nos exatos termos do artigo 919, do CPC.

Após, intime-se o embargado/exequente para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, impugnar os embargos (artigo 920, I, do CPC).

 Os demais pleitos constantes da petição inicial serão apreciados 

oportunamente, em sentença, após o sempre salutar contraditório.

Intime-se.

Às providências.

Sorriso/MT, 23 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva
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 Cod. Proc.: 137372 Nr: 9309-20.2015.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SORGATTO, ZENILDE ROSA SORGATTO, 

MARCO AURÉLIO SORGATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAVARO AGROCOMERCIAL LTDA-ME, 

AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGISTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS ALBERTO LUVISON - 

OAB:38396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440

 (...) DECLARO SANEADO o feito, bem como fixo como pontos 

controvertidos os seguintes: a) a extinção da dívida cobrada na execução 

por força de transação posteriormente firmada pelas partes; e b) a 

exigibilidade do título executivo e a aplicabilidade da exceção do contrato 

não cumprido.(...) Assim, INDEFIRO o pedido de inversão do ônus da 

prova.Para elucidação dos pontos controvertidos, DEFIRO a produção de 

prova documental consistente nos documentos já colacionados aos autos, 

bem como a colheita de prova testemunhal.Para tanto, DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento para a data de 25 DE JULHO DE 2018, ÀS 

15H00MIN. INTIMEM-SE as partes para que apresentem o rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 

357, § 4º, do CPC.Ressalto que caberá ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada da audiência supra, dispensando-se 

a intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo nas hipóteses previstas 

nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, cumprindo ao causídico, ainda, 

o dever de juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) 

dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento (CPC, art. 455, § 1º).Caso seja requerido 

depoimento pessoal de algumas das partes, determino, desde já, a sua 

intimação pessoal para comparecimento a solenidade, sob pena de 

confesso, na forma do artigo 385, §1º, do CPC.Não apresentando o rol de 

testemunhas pelas partes e não pleiteado o depoimento pessoal, fica, 

desde já, cancelada a solenidade acima designada.INTIMEM-SE as partes 

para comparecimento.Sorriso/MT, 07 de maio de 2018.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 139483 Nr: 10388-34.2015.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO NASSIF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AULO AUGUSTO PRATO - 

OAB:20166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-B, WILLIAM JOSE DE ARAUJO - OAB:3928/MT

 Código: 139483.

Vistos, e etc.

Considerando que o NCPC estabelece que:

Art. 3o, § 3o A conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso 

do processo judicial.

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe: V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, 

preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais;

Considerando, ainda, que não fora oportunizada a conciliação às partes.

 DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA 

DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo as partes serem intimadas com 

antecedência, restando consignado que devem estar acompanhadas por 

seus respectivos advogados ou defensores públicos. ¬

 O não comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC.

 Havendo autocomposição entre as partes, após manejo das técnicas 

afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural 

para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sorriso/MT, 04 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 102162 Nr: 5099-91.2013.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON MARCOS MELOZZI, CÉLIA DA SILVA 

RODRIGUES, EDSON MARCOS MELOZZI, GLEICE MATOS MARONEZZI, 

ÂNGELO CARLOS MARONEZZI, EDNILSON ANTONIO MELOZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUTSCHE BANK S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:109087-A, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5425-B, MARCELO 

PEREIRA DE LUCENA - OAB:16528-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO GREGO DE 

GUIMARÃES CARDOSO - OAB:77.333 / mg, MIRELLA GUEDES 

CAMPELO - OAB:203715/SP, WALDEMAR DECCACHE - OAB:46590

 Vistos, etc. Com fundamento no artigo 357 do Código de Processo Civil, 

processo ao SANEAMENTO do feito. (...) REJEITO a preliminar. No mais, 

verifico que a alegação de nulidade do título executivo relaciona-se com o 

próprio mérito dos embargos, devendo ser apreciada em sentença. (...) 

DEFIRO a produção de prova documental consistente nos documentos já 

colacionados aos autos, bem como a colheita de prova testemunhal. Para 

tanto, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para a data de 25 DE 

JULHO DE 2018, ÀS 14H00MIN. Os embargantes já apresentaram o rol de 

testemunhas, fl. 535v. desse modo, INTIME-SE o embargado para que 

apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar o rol de testemunhas 

(art. 357, § 4º, CPC). Ressalto que caberá ao advogado da parte informar 

ou intimar a testemunha por ele arrolada da audiência supra, 

dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo nas 

hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, cumprindo 

ao causídico, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art. 455, § 1º). Caso 

seja requerido depoimento pessoal por algumas das partes, determino, 

desde já, a sua intimação pessoal para comparecimento a solenidade, sob 

pena de confesso, na forma do artigo 385, §1º, do CPC. (...) Ante o 

exposto, SUSPENDO CAUTELARMENTE a Execução nº 81804 (em 

apenso) até posterior deliberação deste juízo, após a avaliação judicial do 

bem ofertado à caução. Desse modo, DETERMINO seja o imóvel de fls. 

610/614 avaliado por oficial de justiça, devendo o auto ser juntado no 

prazo de 30 (trinta) dias. Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 48665 Nr: 5588-07.2008.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NASSIF MUSBAH AHMAD SALEH, PATRICIA CRISTINA 

CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSO CONSTRUTORA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Ante o exposto, DECLARO EXTITO o processo, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, IV, 2ª figura, do Código de Processo Civil.Ante o 

que informa o princípio da causalidade, condeno o embargado ao 

pagamento das custas e de honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% (dez) por cento sobre o valor atualizado dos embargos à execução 

(art. 85, § 2º, CPC).Após o trânsito em julgado, INTIMEM-SE os 

embargantes para promover o de direito, no prazo de 10 (dez) dias. 

Transcorrido sem manifestação, ARQUIVEM-SE, sem prejuízo de posterior 

desarquivamento a pedido da parte.Traslade-se cópia desta sentença 

para os autos principais (Processo nº 4851-04.2008.811.0040, cód. 

47924).Publique-se. Registre-se. Intime-se. Sorriso/MT, 07 de maio de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 48858 Nr: 5771-75.2008.811.0040
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NASSIF MUSBAH AHMAD SALEH, PATRICIA CRISTINA 

CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSO CONSTRUTORA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Vistos, etc.

Tratando-se de embargos à execução nos quais se discute a validade e 

exigibilidade do título executivo consubstanciado em contrato firmado entre 

as partes, tem-se que o valor da causa deve observar o disposto no 

artigo 259, V, do CPC/73 (vigente à época da propositura dos embargos).

Desse modo, INTIMEM-SE os embargantes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, retifiquem o valor da causa, recolhendo as custas 

decorrentes da alteração, sob pena de cancelamento da distribuição e 

consequente extinção do feito, sem exame de mérito.

No mesmo prazo, deverão os embargantes apresentar avaliação do bem 

imóvel ofertado para caução, a fim de se averiguar a suficiência do bem 

para garantir o juízo.

Decorrido o prazo, RETORNEM conclusos.

Sorriso/MT, 07 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 172576 Nr: 4929-80.2017.811.0040

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MTF, DPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MARQUES DE 

CAMPOS - OAB:DEF. PUBLICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista o que dispõe a Cláusula Décima Segunda do ato 

constitutivo da empresa (fl. 19), INTIME-SE a requerente para que promova 

a intimação dos demais herdeiros, inclusive do sócio remanescente, a fim 

de que informem, no prazo de 10 (dez) dias, se pretendem manter a 

sociedade.

Manifestado o desinteresse dos herdeiros na continuidade da sociedade, 

RETORNEM conclusos para apreciação do pedido de alvará.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 40888 Nr: 3702-07.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA, RAFAEL ESTEVES 

STELLATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO VERUSSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B, IONARA SANTOS DA SILVA - OAB:6.812-B

 Vistos, etc.

Inicialmente, tendo em vista a demonstração de que de trata de veículo 

roubado (fl. 324) e considerando o pedido dos credores (fls. 329 e 333), 

determino o cancelamento da penhora sobre o veículo Fiat/Strada Working, 

placa JZW 1458.

Outrossim, quanto aos demais bens, INTIME-SE o devedor para que 

comprove, no prazo de 10 (dez) dias, a alegada alienação, sob pena de 

ser mantida a constrição, com os atos expropriatórios subsequentes.

No que tange ao pedido de penhora de quotas da empresa indicada à fl. 

327/328, INTIME-SE o exequente para que apresente cópia do ato 

constitutivo da sociedade, após o que será analisado o pedido. Prazo: 10 

(dez) dias.

Em relação aos pedidos de fls. 294/296 e 302/304, tem-se que não devem 

ser acolhidos. Primeiro, porque não há falar em devolução do prazo 

concedido aos exequentes na decisão de fls. 292/293, se a parte já 

praticou o ato determinado, atualizando o cálculo do crédito. Aliás, nesse 

ponto, infere-se que os advogados/exequentes não tiveram qualquer 

dificuldade em atualizar o crédito da verba honorária (fls. 297/299) para 

fins de levantamento do valor penhorado nos autos, sendo postergada 

apenas a satisfação do crédito do cliente/autor/exequente. Segundo, 

porque, em consulta ao sistema Apolo, denota-se que a devolução dos 

autos pelo advogado do executado, em 18/04/2018, observou o prazo de 

03 (três) dias estabelecido na intimação do causídico, em 12/4/2018, com 

a cominação de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 

234 do CPC.

No mais, INTIME-SE o executado para que indique, caso existam, outros 

bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, sob pena de multa de 

10% (dez) por cento sobre o valor da execução (art. 774, V e p.u., CPC). 

Prazo: 10 (dez) dias. No mesmo prazo deverá o devedor, caso não 

comprovada a venda dos veículos acima mencionada, indicar a 

localização dos bens e os respectivos valores.

Após, RETORNEM conclusos.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 04 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 16648 Nr: 751-79.2003.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES ANDRÉ GARCIA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, CLEUSA PEREIRA BRAGA - OAB:7280-B, SIDNÉIA 

ADRIANA FÁVERO - OAB:5220/MT

 Processo nº 16648.

Vistos, e etc.

Ressai dos autos que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a 

homologação do acordo e consequente suspensão processo até o 

cumprimento integral da transação.

 É o relatório. Decido.

Face o acordo imbricado nos autos, HOMOLOGO A TRANSAÇÃO de fls. 

577-580, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e determino a 

SUSPENSÃO do processo, no que tange a cobrança dos valores devidos 

ao exequente, até o prazo final do acordo entabulado.

Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, intime-se o 

exequente para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito, sob pena de, no silêncio, este Juízo entender 

que houve o pagamento integral do débito, com a consequente extinção do 

feito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

retornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 04 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 32286 Nr: 1476-63.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECAPADORA DE PNEUS SÃO CRISTÓVÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOELI MARIA FEIX DAL BEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONARA SANTOS DA SILVA - 

OAB:6.812-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 Vistos etc.

Inicialmente, INTIME-SE o credor para que apresente cópia atualizada das 

matrículas dos bens constritos nos autos. Prazo: 20 (vinte) dias.
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Após, OFICIE-SE ao perito nomeado nestes autos a fim de que esclareça 

quais imóveis foram objeto da avaliação de fls. 205/225, devendo indicar 

qual valor corresponde especificadamente a cada um deles, já que os 

documentos sugerem que apenas o imóvel de matrícula n. 21.663 teria 

sido periciado. Prazo: 20 (vinte) dias.

Após, DÊ-SE vista às partes.

Por fim, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 47924 Nr: 4851-04.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELSO CONSTRUTORA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NASSIF MUSBAH AHMAD SALEH, PATRICIA 

CRISTINA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.Custas 

pagas. Os honorários advocatícios estão fixados nos embargos à 

execução opostos pelo devedor, os quais estão sendo julgados nesta 

data.Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas de 

praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso-MT, 07 de maio de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 48284 Nr: 5209-66.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELSO CONSTRUTORA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NASSIF MUSBAH AHMAD SALEH, PATRICIA 

CRISTINA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B, WOLME DE OLIVEIRA CAVALCANTI - OAB:8.446- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235/MT

 Vistos, etc.

Tratando-se de execução obrigação de entregar coisa, lastreada em 

contrato firmado pelas partes, tem-se que o valor da causa deve consistir 

no valor do contrato cujo cumprimento é exigido pelo exequente, nos 

termos do artigo 259, V, do CPC/73 (vigente à época da propositura da 

execução).

Desse modo, RETIFICO o valor da execução, o qual passa a ser de R$ 

170.000,00 (cento e setenta mil reais).

 De outro lado, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça 

gratuita formulado pelo credor, uma vez que os elementos do processo 

não corroboram a alegação de hipossuficiência econômica da empresa, 

INTIME-SE a exequente para que comprove, no prazo de 15 (quinze) dias, 

os pressupostos do benefício pretendido, sob pena de indeferimento do 

pleito (art. 98, § 2º, CPC), sendo-lhe facultado, no mesmo prazo, recolher 

o valor das custas.

Decorrido o prazo, RETORNEM conclusos.

Sorriso/MT, 07 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 61005 Nr: 4298-83.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO NASSIF, ELIZANGELA 

PARZIANELLO NASSIF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-B, WILLIAM JOSE DE ARAUJO - OAB:3928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AULO AUGUSTO PRATO - 

OAB:20166

 Código nº 61005.

Vistos etc.

Ante o requerimento do exequente, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA 

COMARCA, devendo o réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos.

 O não comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC.

Havendo autocomposição entre as partes após manejo das técnicas 

afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural 

para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, concluso para as deliberações pertinentes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sorriso/MT, 04 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106762 Nr: 9791-36.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANE CRISTINA VITORASSE LOPES 

XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A, RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - 

OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono atual e do patrono anterior do autor para 

apresentarem os dados bancários para confecção do alvará, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 125334 Nr: 2609-28.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELINHO DOS SANTOS TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A, MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - 

OAB:15329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS

 Autos n°2609-28.2015.811.0040 – Código Apolo: 125334.

Exequente: Banco Itaucard S/A

Executado: Nelinho dos Santos Teixeira

 Vistos etc.

Defiro o pedido de petitório de fls.26 e seguintes, eis que verifico que 

ainda não houve triangularização da relação processual, devendo constar 

o débito exequendo das parcelas vencidas e vincendas a partir de 

26/11/2012.

Dessa feita, cumpra-se a decisão preteritamente determinada às fls. 

23/24.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Sorriso/MT., 29 de fevereiro de 2016.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125334 Nr: 2609-28.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELINHO DOS SANTOS TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 
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OAB:21456/A, MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - 

OAB:15329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS

 Código: 125334.

Vistos etc.

A considerar que já houve a realização do ato citatório, conforme atesta a 

certidão de fls. 43, imperiosa se faz a intimação do demandado, para que 

se manifeste acerca do pedido de desistência apresentado nos autos. 

Conforme determina o artigo 485, § 6°, do Código de Processo Civil, o qual 

dispõe nos seguintes termos: “§ 6o Oferecida a contestação, a extinção 

do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento 

do réu.”

Portanto, intime-se o executado para que manifeste acerca do pedido de 

desistência formulado à fl. 44.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Sorriso/MT, 23 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 125334 Nr: 2609-28.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELINHO DOS SANTOS TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A, MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - 

OAB:15329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS

 Código: 125334.

Vistos etc.

A considerar que já houve a realização do ato citatório, conforme atesta a 

certidão de fls. 43, imperiosa se faz a intimação do demandado, para que 

se manifeste acerca do pedido de desistência apresentado nos autos. 

Conforme determina o artigo 485, § 6°, do Código de Processo Civil, o qual 

dispõe nos seguintes termos: “§ 6o Oferecida a contestação, a extinção 

do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento 

do réu.”

Portanto, intime-se o executado para que manifeste acerca do pedido de 

desistência formulado à fl. 44.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Sorriso/MT, 23 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 180194 Nr: 9239-32.2017.811.0040

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WFS, HS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HRDS, EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ZANELLA BONETTI - 

OAB:59172, VANESSA CAROLINE LAGEMANN - OAB:21265/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do art. 485, incisos VI e IX, do Código de 

Processo Civil.Condeno o autor ao pagamento das custas, contudo, a 

exigibilidade dessas despesas fica suspensa, na forma do artigo 98, § 3º, 

do CPC, ante o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.Deixo de 

condenar ao pagamentos de honorários ante a ausências de contraditório. 

Após o TRÂNSITO EM JULGADO da sentença, devidamente certificado, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.PUBLIQUE-SE. Intime-se. Cumpra-se.Às providências.Sorriso/MT, 

07 de maio de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 96619 Nr: 8589-58.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NC, EPDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISIS SUERLEY PERNOMIAN - 

OAB:7.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIS SUERLEY PERNOMIAN - 

OAB:7.534

 Vistos, etc.

Tendo em vista que a parte autora não foi localizada para dar 

prosseguimento no feito em virtude de estar viajando, conforme teor da 

certidão de fls. 76, DETERMINO nova intimação pessoal da autora, bem 

como de seu advogado no Escritório de Assistência Jurídica (EAJ), 

vinculado à Unic – Sorriso, para que dê-se prosseguimento no feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e/ou arquivamento.

 Cumpra-se, expedindo-o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 123210 Nr: 1311-98.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CCAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA CUNHA 

- OAB:6518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA 

CUNHA - OAB:6518

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III do NCPC. Custa se houver, pela 

parte autora. Deixo de condenar em honorários advocatícios ante a 

ausência de contraditório.Transitada em julgado, promovam-se as 

anotações e baixas necessárias e arquivem-se os autos.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Sorriso-MT, 04 de maio de 2018.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 51224 Nr: 1489-57.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPAL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCEAN COMERCIAL IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149/PR, GIOVANE 

MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEWERSON MORAES - 

OAB:27984/PR

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte exequente para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000702-93.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEMES CLEITON SILVEIRA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA
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Autos nº: 1000702-93.2018.8.11.0040 Vistos, etc. Trata-se de ação de 

busca e apreensão, com pedido de liminar movida por Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A em desfavor de Jemes Cleiton Silveira. 

Sustenta a parte autor que concedeu ao requerido um financiamento no 

valor de R$28.313,24 (vinte e oito mil trezentos e treze e vinte reais e vinte 

e quatro centavos), para ser restituído por meio de 48 (quarenta e oito) 

prestações mensais, no valor de R$1.142,34 (um mil, cento e quarenta e 

dois reais e trinta e quatro centavos), com vencimento final em 

26/01/2020, mediante contrato de financiamento 20024349674, para 

aquisição do seguinte bem garantido em alienação fiduciária: “veículo 

marca GM, modelo S10 P-UP 4P, chassi 9BG138HU08C421231, placa 

NDL8167, RENAVAM 94316482, Cor Prata, ano 07/08, movido à 

biocombustível. Narrou que o requerido tornou-se inadimplente, deixando 

de efetuar o pagamento das prestações a partir de 26/10/2017. Aduz que 

constitui o requerido em mora. É o relatório. DECIDO. Analisando 

detidamente os autos, verifico que o negócio jurídico entabulado pelas 

partes mediante contrato de financiamento n° 20024349674, para 

aquisição do seguinte bem garantido em alienação fiduciária: “veículo 

marca GM, modelo S10 P-UP 4P, chassi 9BG138HU08C421231, placa 

NDL8167, RENAVAM 94316482, Cor Prata, ano 07/08”. Inadimplida a 

obrigação pela parte ré, o autor procedeu à sua notificação extrajudicial, 

conforme notificação enviada ao endereço do requerido – ID n° 11771030, 

sendo que, mesmo após a referida notificação, o requerido permaneceu 

inadimplente. Nesse ponto, ressalto que, mesmo não tendo sido entregue 

pessoalmente ao devedor a notificação extrajudicial, esta foi encaminhada 

ao seu endereço constante do contrato entabulado entre as partes, de 

forma que a jurisprudência entende como válida a notificação. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA 

FRUSTRADA – MORA NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. A notificação válida do devedor com a finalidade 

de constituição em mora do devedor é condição imprescindível para o 

deferimento da liminar de busca e apreensão. Com o advento da Lei n. 

13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, 

com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, 

mesmo que recepcionada por terceiro. (Ap 147787/2017, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 01/03/2018). Sendo assim, 

presentes os requisitos do Decreto Lei 911/69, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, 

para determinar a expedição do mandado de busca a apreensão do bem e 

seus documentos. Nomeio como depositário do bem o autor, conforme 

requerido na inicial, na pessoa de um dos funcionários ou na pessoa de 

um dos procuradores ou ainda nas pessoas autorizadas pelo autor. 

Executada a liminar, CITE-SE o requerido desta ação, para querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, pagar 

integralmente a dívida, conforme os valores apresentados na inicial, 

oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus, art. 3°, § 2° 

do Dec. Lei 911/69, sendo-lhe permitido apresentar resposta no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da execução da medida, mesmo que tenha 

exercido a faculdade prevista no artigo 3°, § 2° do Dec. Lei 911/69. Depois 

de efetuada a busca a apreensão, consigne-se a restrição no RENAVAM 

por intermédio do sistema Renajud, a fim de evitar a venda para terceiros. 

Caso seja executada a liminar com êxito, e passados 05 (cinco) dias sem 

que a parte requerida realize o pagamento da dívida, ficam consolidadas a 

propriedade e a posse do bem no patrimônio do credor fiduciário, nos 

termos do § 1° do artigo 3° do Decreto Lei 911/69. Contudo, deve a parte 

requerente diligenciar junto à secretaria da 2ª Vara requisitando certidão 

nos autos do decurso do prazo da purgação da mora, somente após tal 

diligencia é que este consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem (art. 3º, § 1º, Dec. Lei 911/69). Por fim, não sendo o bem 

encontrado ou estando o mesmo na posse de terceiro, INTIME-SE a parte 

autora para a faculdade prevista no artigo 4° do Decreto lei 911/69. 

Proceda-se a inserção da restrição judicial na base de dados do 

RENAVAM, por meio do sistema RENAJUD. Realiza a apreensão do 

veículo, de ato contínuo proceda à baixa do gravame, tudo nos termos do 

§ 9º, do artigo 3º, do Dec. Lei 911/69. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005614-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA COLPANI SOFIATTI (EMBARGANTE)

ALMIR SOFIATTI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN OAB - MT0009344A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGOSTINHO EDSON GIARETTA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Autos nº: 1005614-70.2017.8.11.0040 Embargante: 

Almir Sofiatti, Sandra Colpani Sofiatti Embargado: Agostinho Edson Giaretta 

Vistos etc. Trata-se de embargos a execução interposto por Almir Sofiatti 

e Sandra Colpani Sofiatti em face de Agostinho Edson Giaretta. Ao id. 

11583152, foi determinada a intimação do autor para, comprovar nos 

autos os pressupostos da gratuidade da justiça, sob pena de 

indeferimento do pleito. A parte compareceu nos autos ao id. 12170390, 

colacionando documentos, em resposta ao despacho proferido. DECIDO. 

Inicialmente, saliento que a lei considera necessitado todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A 

declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, 

podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos 

que infirmem a alegada hipossuficiência econômica – hipótese dos autos. 

O patrimônio dos autores é incompatível com a concessão do benefício. 

Nada obstante a petição ao id. 12170390, tendo que os documentos 

apresentados pelos autores demonstram possuir patrimônio suficiente a 

arcar com as custas e demais despesas processuais, não sendo 

portanto, suficientes para lhes garantirem o benefício da gratuidade da 

justiça. Ademais, embora verifique-se a superveniência de dívidas em 

nome do embargante, seu patrimônio ultrapassa o montante devido. Com 

efeito, é preciso ter em mente, conforme consignado no Agravo de 

Instrumento nº 1003856-79.2017.8.11.0000/TJMT, que “O benefício em tela 

tem por escopo possibilitar que os verdadeiros necessitados possam 

dispor de acesso à Justiça. Assim, pobre no conceito legal é o trabalhador 

que percebe salário irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou 

sua família, é o andarilho que não tem onde morar ou desempregados com 

minguados recursos financeiros. Para estes, o legislador reservou a 

isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de 

pobreza”. Esse, ao que tudo indica, não é o perfil dos requerentes. Desse 

modo, INDEFIRO a concessão do benefício de justiça gratuita a parte 

autora. DETERMINO ao autor que, no prazo de 10 (dez) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial. Recolhidas as custas, CERTIFIQUE-SE a Secretaria Judiciária 

quanto a tempestividade dos presentes embargos, bem como apensem-se 

aos autos principais (processo nº 1000281-74.2016.8.11.0040). 

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Sorriso/MT, 07 de maio 

de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000149-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Parte Autora: REQUERENTE: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A Parte Ré: REQUERIDO: MAURO SERGIO DE OLIVEIRA 

MARTINS Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e apreensão, com 

pedido de liminar movida por Banco Santander (Brasil) S/A em desfavor de 

Mauro Sérgio de Oliveira Martins. Sustenta a parte autor que concedeu ao 

requerido um crédito pessoal no valor de R$95.760,00 (noventa e cinco mil 

setecentos e sessenta reais), oriundo do contrato de abertura de crédito 

fixo – FINAME – vinculado ao Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social – BNDES. Aduz que em alienação fiduciária foi 

atrelado ao contrato o seguinte bem: 01 (uma) plataforma para corte de 

milho, modelo Bocuda, marca vence tudo, no valor de R$119.700,00 (cento 

e dezenove mil e setecentos reais) código FINAME 1279602, instalada na 

Fazenda Santa Bárbara I, Município de Nova Ubiratã/MT. Narrou que o 

requerido comprometeu-se a pagar seu débito em cinco parcelas anuais, 
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vencendo a primeira parcela em 15/07/2013 e a última em 15/07/2017, 

todavia, deixou de quitar a parcela vendida em 15/07/2015 e a 

subsequente. Determina a emenda a inicial para que fosse comprovada a 

mora (ID n° 11415026). Documento juntado aos autos (ID n°12230714). É o 

relatório. DECIDO. Analisando detidamente os autos, verifico que o negócio 

jurídico entabulado pelas partes tem por objeto “Contrato de Abertura de 

Crédito Fixo – FINAME – vinculada ao Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social – BNDES, sob o nº 60020138-01”. Inadimplida a 

obrigação pela parte ré, o autor procedeu à sua notificação extrajudicial, 

conforme notificação enviada ao endereço do requerido – ID n° 12230714, 

sendo que, mesmo após a referida notificação, o requerido permaneceu 

inadimplente. Nesse ponto, ressalto que, mesmo não tendo sido entregue 

pessoalmente ao devedor a notificação extrajudicial, esta foi encaminhada 

ao seu endereço constante do contrato entabulado entre as partes, de 

forma que a jurisprudência entende como válida a notificação. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA 

FRUSTRADA – MORA NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. A notificação válida do devedor com a finalidade 

de constituição em mora do devedor é condição imprescindível para o 

deferimento da liminar de busca e apreensão. Com o advento da Lei n. 

13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, 

com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, 

mesmo que recepcionada por terceiro. (Ap 147787/2017, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 01/03/2018). Sendo assim, 

presentes os requisitos do Decreto Lei 911/69, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, 

para determinar a expedição do mandado de busca a apreensão do bem e 

seus documentos. Nomeio como depositário do bem o autor, conforme 

requerido na inicial, na pessoa de um dos funcionários ou na pessoa de 

um dos procuradores ou ainda nas pessoas autorizadas pelo autor. 

Executada a liminar, CITE-SE o requerido desta ação, para querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, pagar 

integralmente a dívida, conforme os valores apresentados na inicial, 

oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus, art. 3°, § 2° 

do Dec. Lei 911/69, sendo-lhe permitido apresentar resposta no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da execução da medida, mesmo que tenha 

exercido a faculdade prevista no artigo 3°, § 2° do Dec. Lei 911/69. Depois 

de efetuada a busca a apreensão, consigne-se a restrição no RENAVAM 

por intermédio do sistema Renajud, a fim de evitar a venda para terceiros. 

Caso seja executada a liminar com êxito, e passados 05 (cinco) dias sem 

que a parte requerida realize o pagamento da dívida, ficam consolidadas a 

propriedade e a posse do bem no patrimônio do credor fiduciário, nos 

termos do § 1° do artigo 3° do Decreto Lei 911/69. Contudo, deve a parte 

requerente diligenciar junto à secretaria da 2ª Vara requisitando certidão 

nos autos do decurso do prazo da purgação da mora, somente após tal 

diligencia é que este consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem (art. 3º, § 1º, Dec. Lei 911/69). Por fim, não sendo o bem 

encontrado ou estando o mesmo na posse de terceiro, INTIME-SE a parte 

autora para a faculdade prevista no artigo 4° do Decreto lei 911/69. 

Proceda-se a inserção da restrição judicial na base de dados do 

RENAVAM, por meio do sistema RENAJUD. Realiza a apreensão do 

veículo, de ato contínuo proceda à baixa do gravame, tudo nos termos do 

§ 9º, do artigo 3º, do Dec. Lei 911/69. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000400-64.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ LEMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER GIOVELLI OAB - MT17788/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL 

(RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Autos nº: 1000400-64.2018.8.11.0040 Autor: Beatriz 

Lemes Réu: Companhia de Credito, Financiamento e Investimento RCI Brasil 

Vistos, etc. Trata-se de ação pelo rito comum proposta por Beatriz Lemes 

em face de Companhia de Crédito Financiamento e Investimento RCI Brasil 

– Reanult, objetivando indenização por danos materiais, consistente na 

devolução do valor de seu veículo, bem como por danos morais. Para 

tanto, aduz a requerente que firmou com a requerida contrato de 

financiamento no valor de R$ 31.500,00, para aquisição de veículo, sendo 

acordado o pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas mensais de R$ 

1.126,16 (um mil cento e vinte e seis reais e dezesseis centavos), cada. 

Alega, que diante do atraso no pagamento de 4 (quatro) parcelas, a 

requerida ingressou ação de busca e apreensão, a qual, após deferida a 

liminar de busca e apreensão do bem, foi julgada extinta sem resolução do 

mérito. Aduz por sua vez, que a requerida alienou o veículo da requerente 

impossibilitando a restituição. Com a inicial juntaram-se documentos. 

Vieram os autos conclusos. DECIDO. Inicialmente, RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. Almeja a parte requerente a concessão de tutela 

provisória de evidência de seu pedido, para ver restituído do valor de 

R$29.624,00 (vinte nove mil seiscentos e vinte e quatro reais)a que julga 

fazer direito logo no início da demanda. Pois bem. O disposto no art. 294, 

do CPC/2015, classifica a tutela provisória de acordo com o fundamento 

que autoriza sua concessão: “Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela 

provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental.” A tutela de evidência, para sua 

concessão, exige a probabilidade, ou plausibilidade, do direito, mas, 

prescinde da demonstração do risco de dano, ou seja, na hipótese o 

direito da parte requerente é tão óbvio que deve ser prontamente 

reconhecido pelo Magistrado. Vejamos a disposição trazida no art. 311do 

CPC/2015: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do 

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II – as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; IV – a petição inicial for instruída com prova documental suficiente 

dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos 

incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” Assim, não vislumbro, ao 

menos por ora, o preenchimento dos requisitos necessários para 

concessão da tutela almejada. É dizer, as provas colacionadas devem ser 

suficientes a calcar o Julgador de que não será tal tutela irreversível, 

devendo, pois, tais provas, serem inequívocas do alegado, sob pena de a 

parte contrária ser prejudicada. Destarte, muito embora comprovada a 

ocorrência da busca e apreensão do bem com a entrega ao requerido, 

bem como o julgamento da demanda sem resolução do mérito, não restou 

demonstrado pela requerente de forma inequívoca a ocorrência da 

alienação do veículo pela requerida, além de encontrar-se ausente tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante sobre 

o caso em comento, não preenchendo-se portanto os requisitos do inc. II, 

do art. 311, no qual pautou a requerente seu direito. Por tais razões 

INDEFIRO o pedido de tutela provisória almejada. DESIGNE-SE audiência de 

conciliação, conforme pauta do conciliador desta comarca. Após, 

INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, para 

comparecimento; CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem 

as partes cientes de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente 

ou por representante com procuração específica, com outorga de poderes 

para negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, § 8º, NCPC). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC). Na hipótese do parágrafo anterior, caso 

infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de qualquer parte, o 

prazo para a parte requerida contestar a ação terá início na data da 

audiência (art. 335, I, NCPC). Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º 

do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo para a contestação será a 

data do protocolo da manifestação do seu desinteresse na audiência de 

conciliação. Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de 

facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos 

seguintes termos: 1. Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado; 2. Havendo contestação, 
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deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 3. 

Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá apresentar resposta à reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes 

para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a 

sua relevância. Registre-se, ainda, que não serão consideradas 

relevantes as questões não adequadamente delineadas e fundamentadas 

nas peças processuais, além de todos os demais argumentos 

insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002912-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI BRESCANSIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIA SALERNO BRESCANSIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Parte Autora: REQUERENTE: IRACI BRESCANSIN 

Parte Ré: REQUERIDO: VALERIA SALERNO BRESCANSIN Vistos etc. 

Trata-se de ação de interdição proposta por Iraci Brescansin, que objetiva 

a interdição de Valéria Salerno Brescansin. Compulsando os autos, 

verifica-se que o requerente informou o falecimento da interditanda, 

conforme certidão de óbito (ID 12787911), razão pela qual a extinção 

destes autos é medida que se impõe, nesse sentido transcrevo o seguinte 

julgado: INTERDIÇÃO. MORTE DO INTERDITANDO. PERDA DO OBJETO. 

DISCUSSÃO ACERCA DE EVENTUAL NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS 

PELO DE CUJUS. DESCABIMENTO. 1. Falecendo o interditando, resta sem 

objeto a ação de interdição, sendo imperiosa a extinção do processo sem 

resolução de mérito. 2. Eventual discussão acerca da nulidade de atos 

que tenham sido praticados pelo de cujus, deve ser objeto de 

questionamento em ação própria. Recurso desprovido. (Apelação Cível Nº 

70037692688, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 24/08/2011). Diante 

do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil. Custas 

pagas. Ciência ao Ministério Público. Após, com as baixas e anotações 

necessárias, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006693-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELI GOULARTT BAPTISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERI DA SILVA BAPTISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Parte Autora: REQUERENTE: NELI GOULARTT 

BAPTISTA Parte Ré: REQUERIDO: ALBERI DA SILVA BAPTISTA Vistos etc. 

Trata-se de ação sob o rito comum proposta por NELI GOULARTT 

BAPTISTA, que objetiva a interdição de ALBERI DA SILVA BAPTISTA, em 

que requer que seja decretado o divórcio do casal. Compulsando os 

autos, verifica-se que foi informado pela Defensoria Pública ao ID n° 

11659665 o falecimento da parte autora, pugnando pela extinção do 

processo. Vieram os autos conclusos. DECIDO. Inicialmente, cabe 

consignar que, conforme reza a disciplina legal de regência, a dissolução 

da sociedade conjugal e do casamento termina, dentre outros eventos, 

com a morte de um dos cônjuges, conforme disciplina o artigo 1.571 do 

Código Civil: Artigo 1.571. A sociedade conjugal termina: I – pela morte de 

um dos cônjuges; II – pela nulidade ou anulação do casamento; III – pela 

separação judicial; IV – pelo divórcio. § 1°: O casamento válido só se 

dissolve pela morte de um dos cônjuges ou pelo divórcio, aplicando-se a 

presunção estabelecida neste código quanto ao ausente. (grifo nosso) 

Infere-se do texto legal, portanto, que a morte de um dos cônjuges é a 

primeira hipótese legal para o término do vínculo, neste caso, 

sobrepondo-se o fenômeno natural ao fenômeno jurídico. Nesta baila, não 

se pode perder de vista também que, considerando a natureza da 

presente lide, verificada a ocorrência do evento morte de um dos 

cônjuges, desaparece para o mesmo o próprio interesse processual. É 

dizer, nas ações personalíssimas, assim como é exemplo à ação de 

divórcio em curso, com a morte de uma das partes, não há que se falar 

também em legitimação extraordinária para os herdeiros ingressarem 

agora em juízo com vistas a garantirem a proteção dos seus respectivos 

interesses reflexos. Com efeito, a natureza personalíssima da ação de 

divórcio tem escora na própria legislação, como se pode observar do 

disposto no art. 24 da lei nº. 6.515/77 (reiterado pelo art. 1.582 do código 

civil), senão vejamos: Art. 24. O divórcio põe termo ao casamento e aos 

efeitos civis do matrimônio religioso. Parágrafo único. O pedido somente 

competirá aos cônjuges, podendo, contudo, ser exercido, em caso de 

incapacidade, por curador, ascendente ou irmão. Art. 1.582. O pedido de 

divórcio somente competirá aos cônjuges. Parágrafo único. Se o cônjuge 

for incapaz para propor a ação ou defender-se, poderá fazê-lo o curador, 

o ascendente ou o irmão. Assim sendo, destaco que, em razão do caráter 

personalíssimo da ação de divórcio, a habilitação dos sucessores, como 

substituto processual nesta fase, não é medida recomendável haja vista 

encontrar óbice na própria natureza da ação. Esse também é o 

entendimento jurisprudencial: APELAÇÃOCÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. 

FALECIMENTO DO AUTOR DA AÇÃO NO CURSO DA DEMANDA. 

AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DA SUCESSÃO. EXTINÇÃO DA 

AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, ART. 267, INCISOS IV E VI DO CPC. 

Sobrevindo o falecimento autor no curso da ação de divórcio, 

configura-se a perda de interesse processual, dada a natureza do direito 

personalíssimo e intransferível da ação (art. 1.582 do Código Civil). 

Extinção do feito sem julgamento de mérito. Apelação cível desprovida. 

(Apelação Cível Nº 70068454891, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 18/05/2016). Desta 

forma, na ação em apreço consistente no pedido de dissolução do 

casamento pelo divórcio, sendo a morte, também, uma das causas 

terminativas da sociedade conjugal prevista no art. 1.571 do Código Civil, 

dúvidas não há de que, neste caso, a declaração de perda do objeto da 

ação se impõe. Diante do exposto, em razão da perda do objeto da 

presente lide face ao seu caráter personalíssimo, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 

IX, do Código de Processo Civil. Sem custas, uma vez que foi deferida a 

gratuidade da justiça à parte autora. Sem condenação em honorários, uma 

vez que não houve o exercício da defesa pelo requerido nos autos. 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Com as baixas e 

anotações necessárias, arquivem-se os autos.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000330-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONI DE MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos n. 1000330-47.2018.811.0040 Vistos, etc. Trata-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e 

Investimento S/A, em desfavor de Leoni de Melo. A parte autora 

manifestou pela desistência da presente ação, com o julgamento sem 

resolução do mérito (ID n° 11914686). DECIDO. Tendo em visa o pedido 

expresso da parte, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da presente ação de 

busca e apreensão, e por consequência, JULGO EXTINTO o processo, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil/2015. DETERMINO a baixa no sistema RENAJUD, caso a 

decisão ao ID n° 11780182 tenha sido cumprida, bem como recolhimento 

de eventual mandado de citação expedido. Custas pagas. Sem honorários 

advocatícios, uma vez que não houve contestação. Transitado em 
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Julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000656-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUGENIO RUARO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos n. 1000656-07.2018.811.0040 Vistos, etc. Trata-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por Banco Itaucard S/A, em desfavor de 

Eugênio Ruaro. A parte autora manifestou pela desistência da presente 

ação, com o julgamento sem resolução do mérito (ID n° 11897950). 

DECIDO. Tendo em visa o pedido expresso da parte, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA da presente ação de busca e apreensão, e por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil/2015. Deixo 

de determinar o levantamento da restrição anotada no prontuário do 

veículo, uma vez que a medida não foi determinada por este juízo. Custas 

pelo autor. Sem honorários advocatícios, uma vez que não houve 

contestação. Uma vez que a parte renuncia ao prazo recursal, cumpridas 

todas as determinações, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000692-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO TIAGO BANDEIRA DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº: 1000692-49.2018.8.11.0040 Vistos etc. Trata-se de ação de 

busca e apreensão com pedido liminar movida por Banco Bradesco 

Financiamentos S/A em desfavor de Francisco Tiago Bandeira de Araújo. 

Foi determinada a intimação da parte autora para recolhimento das custas 

judiciais (ID n° 11782402). Certidão de decurso do prazo para os autores 

(ID n° 15006225). É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 290 do CPC, que 

“Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de 

seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso em 15 (quinze) dias”. É o caso dos autos, uma vez que a 

despeito de intimada, a parte autora não tomou a respectiva providência. 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL – 

NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTIMAÇÃO VIA 

ADVOGADO – INÉRCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE - 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA 

MANTIDA E RECURSO DESPROVIDO. Basta a intimação do advogado para 

comprovar o pagamento das custas iniciais, nos termos do artigo 290, do 

NCPC. Compete ao advogado da parte cumprir a determinação para 

comprovar o pagamento das custas processuais em razão de ser ato 

processual de natureza técnica, sem necessidade de intimação pessoal 

do demandante. (Ap 122441/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018, 

Publicado no DJE 05/03/2018). Registre-se que o pagamento das custas 

processuais se traduz em pressuposto de constituição e desenvolvimento 

válido e regular do processo, levando o descumprimento da determinação 

judicial, 'in casu', à aplicação do disposto no artigo 485, IV, do CPC. Diante 

do exposto, com fundamento nos artigos 290 c/c 485, IV, ambos do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO e, por consequência, determino o cancelamento da 

distribuição. Certificado o trânsito em julgado, às providências para 

efetivação do cancelamento dantes determinado. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002472-92.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos nº: 1002472-92.2016.8.11.0040 Vistos, etc. Trata-se de embargos 

à execução propostos por Banco Bradesco S/A em face da execução 

contra si movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso. A parte 

embargante peticionou nos autos, manifestando pela desistência da ação 

(ID n° 3308253). Verifica-se ainda que a execução sob o qual se funda a 

presente ação foi extinta, diante da desistência da parte autora, 

consoante certidão de ID n°12218283. Vieram os autos conclusos. 

DECIDO. Tendo em visa o pedido expresso da parte, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA da presente ação, e por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII 

do Código de Processo Civil/2015. Custas pela parte autora. Sem 

honorários advocatícios, uma vez que não houve o exercício da defesa. 

Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas necessárias 

e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000365-41.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. C. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS SILVA MENDES OAB - 013.190.251-29 (REPRESENTANTE)

THIAGO SILVA MENDES OAB - MT0014934A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DAS RELIGIOSAS DA INSTRUCAO CRISTA (IMPETRADO)

GIOVANA CRISTINA KOCH BOTTEGA (IMPETRADO)

COORDENADORA PEDAGÓGICA (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO NEUDSON FALCAO CHAVES OAB - 638.867.663-49 

(PROCURADOR)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

Autos n. 1000365-41.2017.811.0040 Vistos, etc. Trata-se de mandado de 

segurança ajuizado por Lívia Mendes Claus, representado por sua 

genitora Thais Silva Mendes, contra ato da Coordenadora Pedagógica, 

professora Giovana Cristina Koch Bottega, do Colégio Regina Coeli 

responsável pela seleção e matrícula dos alunos. A parte autora 

manifestou pela desistência da presente ação, com o julgamento sem 

resolução do mérito (ID n° 5561832), tendo a parte requerida manifestado 

concordância com o pedido de desistência (ID n° 11504740). DECIDO. 

Tendo em visa o pedido expresso da parte, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA 

do presente mandado de segurança, e por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil/2015. Sem custas e verba 

honorária, pois incabíveis na espécie por força de matéria já sumulada 

pelos Tribunais Superiores (Súmula n.º 105 do STJ e n.º 512 do STF), e 

art. 10, XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso. Com o trânsito em 

julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004525-12.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL FURTADO DE SOUZA FREIRE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEIVIDE FELISBERTO STUMM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Partes do processo: Parte Autora: RAQUEL 

FURTADO DE SOUZA FREIRE Parte Ré: DEIVIDE FELISBERTO STUMM 

Vistos etc. Trata-se ação sob o rito comum proposta por Raquel Furtado 
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de Souza Freire em face de Deivide Felisberto Stumm. As partes 

manifestaram nos autos, pugnando pela conversão de divórcio litigioso em 

divórcio consensual, e pela procedência da ação (ID n° 11846734). Vieram 

os autos conclusos. DECIDO. Compulsando os autos, constato que os 

requeridos são casados civilmente desde o dia 10/07/2009, sob o regime 

de comunhão parcial de bens. Da união conjugal não foram amealhados 

bens, bem como não possuem filhos. Por oportuno, convém salientar que, 

no dia 14 de Julho de 2010, por força do Poder Constituinte Derivado 

Reformador, foi publicada e entrou em vigor a Emenda Constitucional n° 

66, dando nova redação ao § 6º do art. 226 da Constituição Federal, que 

dispõe sobre a dissolubilidade do casamento civil pelo divórcio, no sentido 

de suprimir o requisito de prévia separação judicial por mais de 01 (um) 

ano ou de comprovada separação de fato por mais de 02 (dois) anos, 

além de outros procedimentos que facilitam a consumação do ato. Logo, 

para a decretação do divórcio basta apenas que as partes sejam casadas 

e manifestem o interesse em dissolver o vínculo conjugal. Da análise dos 

autos, verifico que o casal preenche os requisitos necessários para a 

decretação do fim do vínculo conjugal, sendo partes legítimas e 

regularmente representadas. Diante do exposto, e por tudo o mais que dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido desta ação, e, por 

conseguinte, HOMOLOGO o reconhecimento da procedência do pedido 

pelo requerido, nos termos do artigo 487, inciso III, “a” do CPC, e DECRETO 

O DIVÓRCIO do casal, com fulcro no artigo 40 da Lei nº 6.515/77 e do 

artigo 226, §6º da Constituição da República. DEFIRO os benefícios da 

Justiça Gratuita, conforme requerido. Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, EXPEÇA-SE Mandado de Averbação ao 2° 

Ofício Extrajudicial da Comarca de Sorriso/MT para que proceda às 

averbações necessárias. A seguir, arquivem-se estes autos, observadas 

as formalidades legais, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. 

Sem custas, uma vez que deferida a justiça gratuita. Sem honorários 

advocatícios. Após tudo cumprido, nada sendo requerido pelas partes, AO 

ARQUIVO, com as baixas e cautelas de estilo (artigo 1.006 da CNGC). 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CIÊNCIA ao Ministério Público.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000945-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REGIVALDO BATISTA CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Parte Autora: REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: REGIVALDO BATISTA 

CARDOSO Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada 

por Banco Bradesco Financiamentos S/A, em desfavor de Regivaldo 

Batista Cardoso. A parte autora manifestou pela desistência da presente 

ação, com o julgamento sem resolução do mérito (ID n° 11690099). 

DECIDO. Tendo em visa o pedido expresso da parte, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA da presente ação de busca e apreensão, e por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil/2015. 

DETERMINO a baixa no sistema RENAJUD, caso a decisão lançada ao ID n° 

9190160 tenha sido cumprida, bem como recolhimento de eventual 

mandado de citação expedido. Custas pagas. Sem honorários 

advocatícios, uma vez que não houve contestação. Transitado em 

Julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001675-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMAR APARECIDO MARTINS SANCHES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001675-82.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 14.443,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: CLEOMAR 

APARECIDO MARTINS SANCHES Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS VISTOS. Trata-se de Ação para 

Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos e fundamentos narrados na 

inicial. Recebida a inicial, foi determinada a citação da parte requerida. Foi 

apresentada contestação e impugnação à contestação. É o relatório. 

Passo a sanear o feito. De inicio, afasto a preliminar de ausência de 

interesse de agir arguida pela parte requerida, uma vez que restou 

demonstrada a necessidade e utilidade da via jurisdicional no caso em 

comento, bem como sua adequação, sendo certo que é plenamente 

possível, por meio da ação proposta, a parte autora alcançar o resultado 

almejado, respeitando-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição 

disposto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, não 

constitui requisito para pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT 

pela via jurisdicional a requisição pela via administrativa, precedentes dos 

Tribunais. A propósito: "SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 

6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO 

CARACTERIZADA – PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO 

CAUSAL DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (TJMT, Ap 75152/2015, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015). Da mesma forma, conforme 

entendimento já sumulado pelo STJ, a inadimplência com o seguro 

obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da 

indenização (Súmula 257 do STJ), não havendo que se falar, portanto, 

ausência dos requisitos autorizadores ao recebimento do seguro. A 

propósito, vejamos o julgado abaixo: "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO DPVAT - RECUSA DO PAGAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO 

PRÊMIO - IRRELEVÂNCIA - SÚMULA 257 DO STJ - AUSÊNCIA DE NEXO DE 

CAUSALIDADE - ARGUIÇÃO DESCABIDA - BOLETIM DE OCORRÊNCIA E 

DOCUMENTOS MÉDICOS JUNTADOS - RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO 

COMPROVADA - RESSARCIMENTO DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – 

HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO 

PROVIDO. A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT ) não 

legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ). O 

Boletim de Ocorrência juntamente com os documentos médicos são 

suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e os 

danos sofridos. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o 

Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados 

levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. (TJMT, 

Ap 18888/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 
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06/04/2018) Posto isto e não havendo outras questões a serem 

apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, DECLARO SANEADO 

O PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos: I) se há invalidez 

permanente; II) se há nexo causal entre o acidente automobilístico narrado 

na inicial e a invalidez permanente; III) se a invalidez permanente é total ou 

parcial; IV) se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido 

enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e V) se incompleta, qual o 

grau de extensão da incapacidade (intensa, média, leve ou residual). 

DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, nomeio como perito do 

juízo, independentemente de compromisso, o Dr. ERNANI DA SILVA LARA 

NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo o mesmo ser intimado 

desta nomeação para conhecimento e realização da perícia médica 

necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao grande volume de 

processos a serem periciados, o respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da efetivação da 

avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as partes para fins e 

prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. Tal intimação será 

dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou já apresentou 

seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários periciais no valor 

de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 1.060/50 e Resolução 

CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja necessidade de maiores 

esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 95 do NCPC, INTIMEM-SE 

as partes para, em 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca do valor dos 

honorários fixados, ficando consignado desde já que o recolhimento dos 

honorários do expert será realizado pela parte sucumbente ao término da 

lide e, sendo a parte vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal 

pagamento será realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, 

intime as partes para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, 

através de publicação no DJE, oportunidade em que deverão também 

apresentar memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos 

para sentença. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em 

Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003409-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JHERYK MARX SOUSA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003409-68.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

JHERYK MARX SOUSA SANTOS Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS VISTOS. Trata-se de Ação para 

Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos e fundamentos narrados na 

inicial. Recebida a inicial, foi determinada a citação da parte requerida. Foi 

apresentada contestação e impugnação à contestação. É o relatório. 

Passo a sanear o feito. De inicio, afasto a preliminar de ausência de 

interesse de agir arguida pela parte requerida, uma vez que restou 

demonstrada a necessidade e utilidade da via jurisdicional no caso em 

comento, bem como sua adequação, sendo certo que é plenamente 

possível, por meio da ação proposta, a parte autora alcançar o resultado 

almejado, respeitando-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição 

disposto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, não 

constitui requisito para pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT 

pela via jurisdicional a requisição pela via administrativa, precedentes dos 

Tribunais. A propósito: "SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 

6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO 

CARACTERIZADA – PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO 

CAUSAL DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Posto isto e não 

havendo outras questões a serem apreciadas ou irregularidades a serem 

expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos 

controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o 

acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se 

a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo 

o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao 

grande volume de processos a serem periciados, o respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001044-41.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS TRINDADE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BCS SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001044-41.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[SEGURO, 

SEGURO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LUCAS TRINDADE DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: BCS 

SEGUROS S/A VISTOS. Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro 

DPVAT, pelos fatos e fundamentos narrados na inicial. Recebida a inicial, 

foi determinada a citação da parte requerida. Foi apresentada contestação 

e impugnação à contestação. É o relatório. Passo a sanear o feito. Quanto 
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à alegação necessidade de alteração do polo passivo, com a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT na demanda, entendo 

que não assiste razão à requerida, uma vez que qualquer seguradora que 

opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório, assegurado o direito de regresso 

(TJMT, Ap 96734/2009, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 

29/08/2016). Da mesma forma, restando evidentemente demonstrada a 

necessidade e utilidade da via jurisdicional no caso em comento, bem 

como sua adequação, deve ser afastada a alegação de carência da ação 

por falta de interesse de agir, uma vez que é plenamente possível, por 

meio da ação proposta, a parte autora alcançar o resultado almejado, 

respeitando-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, não constitui requisito para 

pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT pela via jurisdicional a 

requisição pela via administrativa, precedentes dos Tribunais. A propósito: 

"SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO 

POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA – 

PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Posto isto e não 

havendo outras questões a serem apreciadas ou irregularidades a serem 

expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos 

controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o 

acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se 

a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo 

o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao 

grande volume de processos a serem periciados, o respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002701-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BCS SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002701-18.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA, CUSTAS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. Partes 

do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LUZINETE DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: BCS SEGUROS S/A VISTOS. Trata-se de Ação para 

Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos e fundamentos narrados na 

inicial. Recebida a inicial, foi determinada a citação da parte requerida. Foi 

apresentada contestação e impugnação à contestação. É o relatório. 

Passo a sanear o feito. Quanto à alegação necessidade de alteração do 

polo passivo, com a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT na demanda, entendo que não assiste razão à requerida, 

uma vez que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório, assegurado o direito de regresso (TJMT, Ap 96734/2009, 

DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Da 

mesma forma, restando evidentemente demonstrada a necessidade e 

utilidade da via jurisdicional no caso em comento, bem como sua 

adequação, deve ser afastada a alegação de carência da ação por falta 

de interesse de agir, uma vez que é plenamente possível, por meio da 

ação proposta, a parte autora alcançar o resultado almejado, 

respeitando-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, não constitui requisito para 

pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT pela via jurisdicional a 

requisição pela via administrativa, precedentes dos Tribunais. A propósito: 

"SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO 

POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA – 

PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Posto isto e não 

havendo outras questões a serem apreciadas ou irregularidades a serem 

expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos 

controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o 

acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se 

a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 
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nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo 

o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao 

grande volume de processos a serem periciados, o respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004694-96.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMALIA SIABRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004694-96.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: AMALIA SIABRA Parte Ré: RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS VISTOS. Trata-se de Ação 

para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos e fundamentos narrados na 

inicial. Recebida a inicial, foi determinada a citação da parte requerida. Foi 

apresentada contestação e impugnação à contestação. É o relatório. 

Passo a sanear o feito. Quanto à alegação necessidade de alteração do 

polo passivo, com a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT na demanda, entendo que não assiste razão à requerida, 

uma vez que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório, assegurado o direito de regresso (TJMT, Ap 96734/2009, 

DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Da 

mesma forma, restando evidentemente demonstrada a necessidade e 

utilidade da via jurisdicional no caso em comento, bem como sua 

adequação, deve ser afastada a alegação de carência da ação por falta 

de interesse de agir, uma vez que é plenamente possível, por meio da 

ação proposta, a parte autora alcançar o resultado almejado, 

respeitando-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, não constitui requisito para 

pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT pela via jurisdicional a 

requisição pela via administrativa, precedentes dos Tribunais. A propósito: 

"SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO 

POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA – 

PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Posto isto e não 

havendo outras questões a serem apreciadas ou irregularidades a serem 

expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos 

controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o 

acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se 

a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo 

o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao 

grande volume de processos a serem periciados, o respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002679-57.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDERSON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002679-57.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 13.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[SEGURO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JOSE EDERSON DE 

OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. VISTOS. Trata-se de Ação para Cobrança do 

Seguro DPVAT, pelos fatos e fundamentos narrados na inicial. Recebida a 

inicial, foi determinada a citação da parte requerida. Foi apresentada 

contestação e impugnação à contestação. É o relatório. Passo a sanear o 

feito. De início, por se tratar de erro material, defiro o pedido de retificação 

do polo passivo, devendo constar como requerida a SEGURADORA LÍDER 

DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A. Posto isto e não havendo 
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questões a serem apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, 

DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos: I) 

se há invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o acidente 

automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se a 

invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo 

o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao 

grande volume de processos a serem periciados, o respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002556-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002556-59.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: JOSE MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA Parte 

Ré: RÉU: BANCO BRADESCO SA VISTOS. Trata-se de Ação para 

Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos e fundamentos narrados na 

inicial. Recebida a inicial, foi determinada a citação da parte requerida. Foi 

apresentada contestação e impugnação à contestação. É o relatório. 

Passo a sanear o feito. Quanto à alegação necessidade de alteração do 

polo passivo, com a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT na demanda, entendo que não assiste razão à requerida, 

uma vez que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório, assegurado o direito de regresso (TJMT, Ap 96734/2009, 

DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Posto 

isto e não havendo outras questões a serem apreciadas ou 

irregularidades a serem expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. 

Fixo como pontos controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há 

nexo causal entre o acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez 

permanente; III) se a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, 

se é completa ou incompleta, com o devido enquadramento no anexo da 

Lei n. 6.194/74; e V) se incompleta, qual o grau de extensão da 

incapacidade (intensa, média, leve ou residual). DEFIRO a produção de 

prova pericial. Para tanto, nomeio como perito do juízo, independentemente 

de compromisso, o Dr. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, 

CRM/MT nº 7.922, devendo o mesmo ser intimado desta nomeação para 

conhecimento e realização da perícia médica necessária, em data a ser 

informada por ele. Devido ao grande volume de processos a serem 

periciados, o respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 60 

(sessenta) dias, a contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico 

encimado. INTIMEM-SE as partes para fins e prazos dos incisos I e II do 

§1º do artigo 465 do NCPC. Tal intimação será dispensada para a parte 

que já nomeou assistente e/ou já apresentou seus quesitos nas petições 

anteriores. FIXO honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), nos moldes da Lei 1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo 

ser expedida certidão tão logo as partes se manifestem sobre o laudo 

pericial e não haja necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. 

Por força do artigo 95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) 

dias, manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001636-85.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON CARNEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO)

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALECIO WELTER (RÉU)

ANA PAULA KISSLER WELTER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001636-85.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 103.684,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: CLEITON CARNEIRO DA SILVA Parte Ré: 

RÉU: ANA PAULA KISSLER WELTER, ALECIO WELTER VISTOS. 1. Em 

prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que ainda 

pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. 2. Com as 

manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento antecipado (art. 355, NCPC). 3. Intimem-se. Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000512-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CLAUDIO FALKOVSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI INES REIS OAB - MT0011666A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO AMARO (RÉU)

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT0003569A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000512-67.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 25.641,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, ACIDENTE DE TRÂNSITO, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: JOAO CLAUDIO FALKOVSKI Parte Ré: RÉU: MARCELO AMARO, 
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MARTELLI TRANSPORTES LTDA. VISTOS. 1. Em prosseguimento ao feito, 

especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, no prazo 

de 10 dias, justificando necessidade e pertinência, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão. 2. Com as manifestações, tornem conclusos 

para saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, 

NCPC). 3. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002456-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINO MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002456-07.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 11.137,50; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: MARINO MENDES Parte Ré: RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

VISTOS. Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos 

e fundamentos narrados na inicial. Recebida a inicial, foi determinada a 

citação da parte requerida e designada audiência de conciliação. Foi 

apresentada contestação e impugnação à contestação pelas partes. É o 

relatório. Passo a sanear o feito. Quanto à preliminar de carência de ação, 

esta não merece prosperar, pois o recebimento pela via administrativa do 

pagamento parcial dos valores devidos a título de indenização pelo Seguro 

Obrigatório DPVAT não retira o interesse de agir da vítima. Posto isto e não 

havendo outras questões a serem apreciadas ou irregularidades a serem 

expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos 

controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o 

acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se 

a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo 

o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao 

grande volume de processos a serem periciados, o respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores (inicial, contestação 

ou réplica). FIXO honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), nos moldes da Lei 1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo 

ser expedida certidão tão logo as partes se manifestem sobre o laudo 

pericial e não haja necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. 

Por força do artigo 95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) 

dias, manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001891-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001891-43.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: JOAO ALVES PEREIRA Parte Ré: RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

VISTOS. Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos 

e fundamentos narrados na inicial. Recebida a inicial, foi determinada a 

citação da parte requerida. Foi apresentada contestação e impugnação à 

contestação. É o relatório. Passo a sanear o feito. De início, afasto a 

alegação de ausência dos requisitos autorizadores ao recebimento do 

seguro, uma vez que, conforme entendimento já sumulado pelo STJ, a 

inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa 

ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ). A propósito, vejamos 

o julgado abaixo: "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

DPVAT - RECUSA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE 

NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO - IRRELEVÂNCIA - 

SÚMULA 257 DO STJ - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - 

ARGUIÇÃO DESCABIDA - BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DOCUMENTOS 

MÉDICOS JUNTADOS - RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO COMPROVADA - 

RESSARCIMENTO DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS – 

APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. A 

inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT ) não legitima a recusa 

ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ). O Boletim de 

Ocorrência juntamente com os documentos médicos são suficientes para 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e os danos sofridos. 

Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal 

deverá majorar os honorários anteriormente fixados levando em conta o 

trabalho adicional realizado em grau recursal. (TJMT, Ap 18888/2018, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018) Posto 

isto e não havendo outras questões a serem apreciadas ou 

irregularidades a serem expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. 

Fixo como pontos controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há 

nexo causal entre o acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez 

permanente; III) se a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, 

se é completa ou incompleta, com o devido enquadramento no anexo da 

Lei n. 6.194/74; e V) se incompleta, qual o grau de extensão da 

incapacidade (intensa, média, leve ou residual). DEFIRO a produção de 

prova pericial. Para tanto, nomeio como perito do juízo, independentemente 

de compromisso, o Dr. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, 

CRM/MT nº 7.922, devendo o mesmo ser intimado desta nomeação para 

conhecimento e realização da perícia médica necessária, em data a ser 

informada por ele. Devido ao grande volume de processos a serem 

periciados, o respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 60 

(sessenta) dias, a contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico 

encimado. INTIMEM-SE as partes para fins e prazos dos incisos I e II do 

§1º do artigo 465 do NCPC. Tal intimação será dispensada para a parte 

que já nomeou assistente e/ou já apresentou seus quesitos nas petições 

anteriores. FIXO honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), nos moldes da Lei 1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo 

ser expedida certidão tão logo as partes se manifestem sobre o laudo 

pericial e não haja necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. 

Por força do artigo 95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) 

dias, manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 
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INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003827-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDIO AUGUSTO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003827-06.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ALCIDIO AUGUSTO 

DE ARRUDA Parte Ré: RÉU: BANCO BRADESCO SA VISTOS. Trata-se de 

Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos e fundamentos 

narrados na inicial. Recebida a inicial, foi determinada a citação da parte 

requerida. Devidamente citada, a parte requerida deixou transcorrer em 

branco o prazo para contestação, conforme certificado no Id 11390053. É 

o relatório. Passo a sanear o feito. Conforme se nota do feito, a parte 

requerida, embora devidamente citada, não contestou a presente ação. 

Deste modo, em observância ao disposto no artigo 344, do CPC/2015, 

reputo como verdadeiros os fatos alegados na inicial, deixando 

consignado, desde já, que a decretação da revelia não implica 

obrigatoriamente na procedência total do pedido, por tratar-se de 

presunção relativa. Destaco que, conforme se nota dos documentos 

juntados pela autora, a invalidez permanente alegada é parcial, já que 

consta do atestado de Id 9171603, que o autor "encontra-se 

neurologicamente bem, podendo voltar ao trabalho, com algumas 

restrições". Assim, necessário se faz a instrução probatória para se 

apurar o grau de extensão da incapacidade. Deste modo, não havendo 

questões preliminares a serem apreciadas ou irregularidades a serem 

expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos 

controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o 

acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se 

a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo 

o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao 

grande volume de processos a serem periciados, o respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003776-29.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DOS SANTOS FAGUNDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003776-29.2016.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

EVERTON DOS SANTOS FAGUNDES Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS VISTOS. Trata-se de Ação para 

Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos e fundamentos narrados na 

inicial. Recebida a inicial, foi determinada a citação da parte requerida. Foi 

apresentada contestação e impugnação à contestação. É o relatório. 

Passo a sanear o feito. De início, afasto a alegação de ausência dos 

requisitos autorizadores ao recebimento do seguro, uma vez que, 

conforme entendimento já sumulado pelo STJ, a inadimplência com o 

seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao 

pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ). A propósito, vejamos o 

julgado abaixo: "APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

DPVAT - RECUSA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE 

NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO - IRRELEVÂNCIA - 

SÚMULA 257 DO STJ - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - 

ARGUIÇÃO DESCABIDA - BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DOCUMENTOS 

MÉDICOS JUNTADOS - RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO COMPROVADA - 

RESSARCIMENTO DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS – 

APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. A 

inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT ) não legitima a recusa 

ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ). O Boletim de 

Ocorrência juntamente com os documentos médicos são suficientes para 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e os danos sofridos. 

Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal 

deverá majorar os honorários anteriormente fixados levando em conta o 

trabalho adicional realizado em grau recursal. (TJMT, Ap 18888/2018, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018) Da 

mesma forma, quanto à alegação necessidade de alteração do polo 

passivo, com a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT na demanda, entendo que não assiste razão à requerida, uma vez 

que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada para 

pagar o valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório, 

assegurado o direito de regresso (TJMT, Ap 96734/2009, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Posto 

isto e não havendo outras questões a serem apreciadas ou 

irregularidades a serem expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. 

Fixo como pontos controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há 

nexo causal entre o acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez 

permanente; III) se a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, 

se é completa ou incompleta, com o devido enquadramento no anexo da 

Lei n. 6.194/74; e V) se incompleta, qual o grau de extensão da 

incapacidade (intensa, média, leve ou residual). DEFIRO a produção de 

prova pericial. Para tanto, nomeio como perito do juízo, independentemente 

de compromisso, o Dr. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, 

CRM/MT nº 7.922, devendo o mesmo ser intimado desta nomeação para 

conhecimento e realização da perícia médica necessária, em data a ser 

informada por ele. Devido ao grande volume de processos a serem 

periciados, o respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 60 

(sessenta) dias, a contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico 

encimado. INTIMEM-SE as partes para fins e prazos dos incisos I e II do 

§1º do artigo 465 do NCPC. Tal intimação será dispensada para a parte 

que já nomeou assistente e/ou já apresentou seus quesitos nas petições 

anteriores. FIXO honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), nos moldes da Lei 1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo 

ser expedida certidão tão logo as partes se manifestem sobre o laudo 
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pericial e não haja necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. 

Por força do artigo 95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) 

dias, manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002842-71.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE DE OLIVEIRA HENRIQUE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002842-71.2016.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

DAIANE DE OLIVEIRA HENRIQUE Parte Ré: RÉU: BANCO BRADESCO SA 

VISTOS. Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos 

e fundamentos narrados na inicial. Recebida a inicial, foi determinada a 

citação da parte requerida. Foi apresentada contestação e impugnação à 

contestação. É o relatório. Passo a sanear o feito. Quanto à alegação 

necessidade de alteração do polo passivo, com a inclusão da Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT na demanda, entendo que não 

assiste razão à requerida, uma vez que qualquer seguradora que opera 

no sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório, assegurado o direito de regresso 

(TJMT, Ap 96734/2009, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 

29/08/2016). Posto isto e não havendo outras questões a serem 

apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, DECLARO SANEADO 

O PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos: I) se há invalidez 

permanente; II) se há nexo causal entre o acidente automobilístico narrado 

na inicial e a invalidez permanente; III) se a invalidez permanente é total ou 

parcial; IV) se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido 

enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e V) se incompleta, qual o 

grau de extensão da incapacidade (intensa, média, leve ou residual). 

DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, nomeio como perito do 

juízo, independentemente de compromisso, o Dr. ERNANI DA SILVA LARA 

NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo o mesmo ser intimado 

desta nomeação para conhecimento e realização da perícia médica 

necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao grande volume de 

processos a serem periciados, o respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da efetivação da 

avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as partes para fins e 

prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. Tal intimação será 

dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou já apresentou 

seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários periciais no valor 

de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 1.060/50 e Resolução 

CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja necessidade de maiores 

esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 95 do NCPC, INTIMEM-SE 

as partes para, em 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca do valor dos 

honorários fixados, ficando consignado desde já que o recolhimento dos 

honorários do expert será realizado pela parte sucumbente ao término da 

lide e, sendo a parte vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal 

pagamento será realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, 

intime as partes para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, 

através de publicação no DJE, oportunidade em que deverão também 

apresentar memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos 

para sentença. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em 

Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003873-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO INOCENCIO ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003873-92.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

RONALDO INOCENCIO ROSA Parte Ré: RÉU: BANCO BRADESCO SA 

VISTOS. Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos 

e fundamentos narrados na inicial. Recebida a inicial, foi determinada a 

citação da parte requerida. Foi apresentada contestação e impugnação à 

contestação. É o relatório. Passo a sanear o feito. Quanto à alegação 

necessidade de alteração do polo passivo, com a inclusão da Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT na demanda, entendo que não 

assiste razão à requerida, uma vez que qualquer seguradora que opera 

no sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório, assegurado o direito de regresso 

(TJMT, Ap 96734/2009, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 

29/08/2016). Da mesma forma, restando evidentemente demonstrada a 

necessidade e utilidade da via jurisdicional no caso em comento, bem 

como sua adequação, deve ser afastada a alegação de carência da ação 

por falta de interesse de agir, uma vez que é plenamente possível, por 

meio da ação proposta, a parte autora alcançar o resultado almejado, 

respeitando-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, não constitui requisito para 

pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT pela via jurisdicional a 

requisição pela via administrativa, precedentes dos Tribunais. A propósito: 

"SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO 

POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA – 

PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Posto isto e não 

havendo outras questões a serem apreciadas ou irregularidades a serem 

expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos 

controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o 

acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se 

a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 
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nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo 

o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao 

grande volume de processos a serem periciados, o respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001369-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEL JOSE DE AVILA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001369-16.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: LEONEL JOSE DE AVILA Parte Ré: RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

VISTOS. Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos 

e fundamentos narrados na inicial. Recebida a inicial, foi determinada a 

citação da parte requerida. Foi apresentada contestação e impugnação à 

contestação. É o relatório. Passo a sanear o feito. De inicio, afasto a 

preliminar de ausência de interesse de agir arguida pela parte requerida, 

uma vez que restou demonstrada a necessidade e utilidade da via 

jurisdicional no caso em comento, bem como sua adequação, sendo certo 

que é plenamente possível, por meio da ação proposta, a parte autora 

alcançar o resultado almejado, respeitando-se o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal. Ora, não constitui requisito para pleitear indenização 

do seguro obrigatório DPVAT pela via jurisdicional a requisição pela via 

administrativa, precedentes dos Tribunais. A propósito: "SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO – DESNECESSIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA – 

PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Além disto, a parte 

autora juntou ao feito no Id 9399944 o comprovante de protocolo do 

requerimento administrativo formulado junto à seguradora requerida. Posto 

isto e não havendo outras questões a serem apreciadas ou 

irregularidades a serem expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. 

Fixo como pontos controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há 

nexo causal entre o acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez 

permanente; III) se a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, 

se é completa ou incompleta, com o devido enquadramento no anexo da 

Lei n. 6.194/74; e V) se incompleta, qual o grau de extensão da 

incapacidade (intensa, média, leve ou residual). DEFIRO a produção de 

prova pericial. Para tanto, nomeio como perito do juízo, independentemente 

de compromisso, o Dr. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, 

CRM/MT nº 7.922, devendo o mesmo ser intimado desta nomeação para 

conhecimento e realização da perícia médica necessária, em data a ser 

informada por ele. Devido ao grande volume de processos a serem 

periciados, o respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 60 

(sessenta) dias, a contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico 

encimado. INTIMEM-SE as partes para fins e prazos dos incisos I e II do 

§1º do artigo 465 do NCPC. Tal intimação será dispensada para a parte 

que já nomeou assistente e/ou já apresentou seus quesitos nas petições 

anteriores. FIXO honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), nos moldes da Lei 1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo 

ser expedida certidão tão logo as partes se manifestem sobre o laudo 

pericial e não haja necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. 

Por força do artigo 95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) 

dias, manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000908-78.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE BARICHELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000908-78.2016.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: IRENE BARICHELLO 

Parte Ré: RÉU: BANCO BRADESCO SA VISTOS. Trata-se de Ação para 

Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos e fundamentos narrados na 

inicial. Recebida a inicial, foi determinada a citação da parte requerida. Foi 

apresentada contestação e impugnação à contestação. É o relatório. 

Passo a sanear o feito. Quanto à alegação necessidade de alteração do 

polo passivo, com a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT na demanda, entendo que não assiste razão à requerida, 

uma vez que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório, assegurado o direito de regresso (TJMT, Ap 96734/2009, 

DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Posto 
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isto e não havendo outras questões a serem apreciadas ou 

irregularidades a serem expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. 

Fixo como pontos controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há 

nexo causal entre o acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez 

permanente; III) se a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, 

se é completa ou incompleta, com o devido enquadramento no anexo da 

Lei n. 6.194/74; e V) se incompleta, qual o grau de extensão da 

incapacidade (intensa, média, leve ou residual). DEFIRO a produção de 

prova pericial. Para tanto, nomeio como perito do juízo, independentemente 

de compromisso, o Dr. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, 

CRM/MT nº 7.922, devendo o mesmo ser intimado desta nomeação para 

conhecimento e realização da perícia médica necessária, em data a ser 

informada por ele. Devido ao grande volume de processos a serem 

periciados, o respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 60 

(sessenta) dias, a contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico 

encimado. INTIMEM-SE as partes para fins e prazos dos incisos I e II do 

§1º do artigo 465 do NCPC. Tal intimação será dispensada para a parte 

que já nomeou assistente e/ou já apresentou seus quesitos nas petições 

anteriores. FIXO honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), nos moldes da Lei 1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo 

ser expedida certidão tão logo as partes se manifestem sobre o laudo 

pericial e não haja necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. 

Por força do artigo 95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) 

dias, manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000866-29.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DELSON DE OLIVEIRA SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000866-29.2016.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 13.162,50; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: DELSON DE 

OLIVEIRA SOUSA Parte Ré: RÉU: BANCO BRADESCO SA, SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. VISTOS. EXPEÇA-SE 

alvará judicial para transferência dos valores depositados no Id 8757899, 

conforme requerido na petição de Id 9527788. Após, diante do 

cumprimento integral da obrigação, ao arquivo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000724-25.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000724-25.2016.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JOAQUIM GOMES 

DA SILVA Parte Ré: RÉU: BANCO BRADESCO SA VISTOS. Trata-se de 

Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos e fundamentos 

narrados na inicial. Recebida a inicial, foi determinada a citação da parte 

requerida. Foi apresentada contestação e impugnação à contestação. É o 

relatório. Passo a sanear o feito. Quanto à alegação necessidade de 

alteração do polo passivo, com a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT na demanda, entendo que não assiste 

razão à requerida, uma vez que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório, assegurado o direito de regresso 

(TJMT, Ap 96734/2009, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 

29/08/2016). Da mesma forma, restando evidentemente demonstrada a 

necessidade e utilidade da via jurisdicional no caso em comento, bem 

como sua adequação, deve ser afastada a alegação de carência da ação 

por falta de interesse de agir, uma vez que é plenamente possível, por 

meio da ação proposta, a parte autora alcançar o resultado almejado, 

respeitando-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, não constitui requisito para 

pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT pela via jurisdicional a 

requisição pela via administrativa, precedentes dos Tribunais. A propósito: 

"SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO 

POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA – 

PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Posto isto e não 

havendo outras questões a serem apreciadas ou irregularidades a serem 

expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos 

controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o 

acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se 

a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo 

o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao 

grande volume de processos a serem periciados, o respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102518/5/2018 Página 291 de 825



realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001333-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAR DOS SANTOS COUTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001333-71.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

JOSEMAR DOS SANTOS COUTO Parte Ré: RÉU: BANCO BRADESCO SA 

VISTOS. Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos 

e fundamentos narrados na inicial. Recebida a inicial, foi determinada a 

citação da parte requerida. Foi apresentada contestação e impugnação à 

contestação. É o relatório. Passo a sanear o feito. Quanto à alegação 

necessidade de alteração do polo passivo, com a inclusão da Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT na demanda, entendo que não 

assiste razão à requerida, uma vez que qualquer seguradora que opera 

no sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório, assegurado o direito de regresso 

(TJMT, Ap 96734/2009, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 

29/08/2016). Da mesma forma, restando evidentemente demonstrada a 

necessidade e utilidade da via jurisdicional no caso em comento, bem 

como sua adequação, deve ser afastada a alegação de carência da ação 

por falta de interesse de agir, uma vez que é plenamente possível, por 

meio da ação proposta, a parte autora alcançar o resultado almejado, 

respeitando-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, não constitui requisito para 

pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT pela via jurisdicional a 

requisição pela via administrativa, precedentes dos Tribunais. A propósito: 

"SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO 

POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA – 

PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Posto isto e não 

havendo outras questões a serem apreciadas ou irregularidades a serem 

expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos 

controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o 

acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se 

a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo 

o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao 

grande volume de processos a serem periciados, o respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001959-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN CRISTINA DE SOUZA PEDROSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001959-90.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: KAREN CRISTINA DE SOUZA PEDROSO 

Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. VISTOS. Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, 

pelos fatos e fundamentos narrados na inicial. Recebida a inicial, foi 

determinada a citação da parte requerida. Foi apresentada contestação e 

impugnação à contestação. É o relatório. Passo a sanear o feito. Não 

havendo questões preliminares a serem apreciadas ou irregularidades a 

serem expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos 

controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o 

acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se 

a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo 

o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao 

grande volume de processos a serem periciados, o respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 
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periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001683-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON SILVA BRASIL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001683-59.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 14.443,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ADILSON SILVA 

BRASIL Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS VISTOS. Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, 

pelos fatos e fundamentos narrados na inicial. Recebida a inicial, foi 

determinada a citação da parte requerida. Foi apresentada contestação e 

impugnação à contestação. É o relatório. Passo a sanear o feito. Quanto à 

alegação necessidade de alteração do polo passivo, com a inclusão da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT na demanda, entendo 

que não assiste razão à requerida, uma vez que qualquer seguradora que 

opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório, assegurado o direito de regresso 

(TJMT, Ap 96734/2009, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 

29/08/2016). Da mesma forma, restando evidentemente demonstrada a 

necessidade e utilidade da via jurisdicional no caso em comento, bem 

como sua adequação, deve ser afastada a alegação de carência da ação 

por falta de interesse de agir, uma vez que é plenamente possível, por 

meio da ação proposta, a parte autora alcançar o resultado almejado, 

respeitando-se o princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ora, não constitui requisito para 

pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT pela via jurisdicional a 

requisição pela via administrativa, precedentes dos Tribunais. A propósito: 

"SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO 

POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA – 

PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Posto isto e não 

havendo outras questões a serem apreciadas ou irregularidades a serem 

expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos 

controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o 

acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se 

a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo 

o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao 

grande volume de processos a serem periciados, o respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000641-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA REGINA SOARES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000641-72.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MARIA REGINA 

SOARES DA SILVA Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. VISTOS. Trata-se de Ação para 

Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos e fundamentos narrados na 

inicial. Recebida a inicial, foi determinada a citação da parte requerida. Foi 

apresentada contestação e impugnação à contestação. É o relatório. 

Passo a sanear o feito. De inicio, por se tratar de erro material, defiro o 

pedido de retificação do polo passivo, devendo constar como requerida a 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A. Lado 

outro, afasto a preliminar de ausência de interesse de agir arguida pela 

parte requerida, uma vez que restou demonstrada a necessidade e 

utilidade da via jurisdicional no caso em comento, bem como sua 

adequação, sendo certo que é plenamente possível, por meio da ação 

proposta, a parte autora alcançar o resultado almejado, respeitando-se o 

princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 5º, inciso XXXV, 

da Constituição Federal. Ora, não constitui requisito para pleitear 

indenização do seguro obrigatório DPVAT pela via jurisdicional a 
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requisição pela via administrativa, precedentes dos Tribunais. A propósito: 

"SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO 

POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA – 

PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Posto isto e não 

havendo outras questões a serem apreciadas ou irregularidades a serem 

expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos 

controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o 

acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se 

a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo 

o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao 

grande volume de processos a serem periciados, o respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000496-50.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DE MELO ALBUQUERQUE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000496-50.2016.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 13.200,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: EDILSON DE MELO 

ALBUQUERQUE Parte Ré: RÉU: BANCO BRADESCO SA, SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. VISTOS. EXPEÇA-SE 

alvará judicial para transferência dos valores depositados no Id 8147044, 

conforme requerido na petição de Id 9551007. Após, diante do 

cumprimento integral da obrigação, ao arquivo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004869-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DJALMA CASSIMIRO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004869-90.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: DJALMA CASSIMIRO DOS SANTOS Parte 

Ré: RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS VISTOS. 

Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos fatos e 

fundamentos narrados na inicial. Recebida a inicial, foi determinada a 

citação da parte requerida. Foi apresentada contestação e impugnação à 

contestação. É o relatório. Passo a sanear o feito. Quanto à alegação 

necessidade de alteração do polo passivo, com a inclusão da Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT na demanda, entendo que não 

assiste razão à requerida, uma vez que qualquer seguradora que opera 

no sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório, assegurado o direito de regresso 

(TJMT, Ap 96734/2009, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 

29/08/2016). Posto isto e não havendo outras questões a serem 

apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, DECLARO SANEADO 

O PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos: I) se há invalidez 

permanente; II) se há nexo causal entre o acidente automobilístico narrado 

na inicial e a invalidez permanente; III) se a invalidez permanente é total ou 

parcial; IV) se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido 

enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e V) se incompleta, qual o 

grau de extensão da incapacidade (intensa, média, leve ou residual). 

DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, nomeio como perito do 

juízo, independentemente de compromisso, o Dr. ERNANI DA SILVA LARA 

NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo o mesmo ser intimado 

desta nomeação para conhecimento e realização da perícia médica 

necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao grande volume de 

processos a serem periciados, o respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da efetivação da 

avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as partes para fins e 

prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. Tal intimação será 

dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou já apresentou 

seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários periciais no valor 

de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 1.060/50 e Resolução 

CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja necessidade de maiores 

esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 95 do NCPC, INTIMEM-SE 

as partes para, em 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca do valor dos 

honorários fixados, ficando consignado desde já que o recolhimento dos 

honorários do expert será realizado pela parte sucumbente ao término da 

lide e, sendo a parte vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal 

pagamento será realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, 

intime as partes para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, 

através de publicação no DJE, oportunidade em que deverão também 

apresentar memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos 

para sentença. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em 

Substituição Legal.
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000378-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000378-40.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA Parte 

Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S.A. VISTOS. Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos 

fatos e fundamentos narrados na inicial. Recebida a inicial, foi determinada 

a citação da parte requerida. Foi apresentada contestação, tendo a parte 

autora deixado transcorrer em branco o prazo para apresentação de 

impugnação à contestação. É o relatório. Passo a sanear o feito. De início, 

restando evidentemente demonstrada a necessidade e utilidade da via 

jurisdicional no caso em comento, bem como sua adequação, deve ser 

afastada a alegação de carência da ação por falta de interesse de agir, 

uma vez que é plenamente possível, por meio da ação proposta, a parte 

autora alcançar o resultado almejado, respeitando-se o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal. Ora, não constitui requisito para pleitear indenização 

do seguro obrigatório DPVAT pela via jurisdicional a requisição pela via 

administrativa, precedentes dos Tribunais. A propósito: "SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO – DESNECESSIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA – 

PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Posto isto e não 

havendo outras questões a serem apreciadas ou irregularidades a serem 

expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos 

controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há nexo causal entre o 

acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez permanente; III) se 

a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e 

V) se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, 

média, leve ou residual). DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, 

nomeio como perito do juízo, independentemente de compromisso, o Dr. 

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo 

o mesmo ser intimado desta nomeação para conhecimento e realização da 

perícia médica necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao 

grande volume de processos a serem periciados, o respectivo laudo 

deverá ser apresentado no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da 

efetivação da avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as 

partes para fins e prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. 

Tal intimação será dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou 

já apresentou seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários 

periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 

1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão 

logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial e não haja 

necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 

95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1000385-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO TEODORO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO)

ANTONIO LENOAR MARTINS OAB - MT7.975-B (ADVOGADO)

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA OAB - MT22764/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000385-95.2018.8.11.0040 

AUTOR: EDUARDO TEODORO RODRIGUES RÉU: CONCESSIONARIA ROTA 

DO OESTE S.A. VISTOS. 1. Sem delongas, verifica-se que os documentos 

que instruem a inicial se revelam como incompatíveis com a condição de 

hipossuficiente que a lei exige para a concessão das benesses da justiça 

gratuita. 2. Assim, com fundamento no art. 99, § 2º, do NCPC, concedo à 

parte autora o prazo de 15 dias para a comprovação concreta dos 

requisitos necessários à concessão do benefício, ou para recolhimento 

das custas iniciais e taxa judiciária devidos, sob pena de indeferimento da 

inicial. 3. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001122-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIS FAYMESON LIMA MEDEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MENDES DA SILVA OAB - MT0007603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO CABRAL MAGALHAES (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1001122-98.2018.8.11.0040 

AUTOR: JAMIS FAYMESON LIMA MEDEIROS RÉU: MARCELO CABRAL 

MAGALHAES VISTOS. 1. Em detida análise à documentação acostada à 

inicial, verifica-se que o veículo objeto do litígio se encontra em nome de 

terceiro, sendo certo que eventual procedência ou improcedência do 

pedido inicial poderá ser ineficaz em relação a ele, caso não participe da 

lide. Aliás, seria até mesmo temerário autorizar a imediata consignação de 

valores em juízo, sem que o terceiro em nome de quem o veículo está 

registrado participe da relação jurídica processual. 2. Assim, determino à 

parte autora que, no prazo de 15 dias, emende a inicial para inclusão de 

SILVANIO DALLASTRA no polo passivo da lide, com a devida 

qualificação/endereço, sob pena de indeferimento da inicial. CUMPRA-SE.

Despacho Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1001145-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

INNOVA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO)
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RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO)

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO)

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT0011063A (ADVOGADO)

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D.R.F COMERCIAL AGRICOLA S/A (REQUERIDO)

FIAGRIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1001145-44.2018.8.11.0040 

REQUERENTE: INNOVA LTDA REQUERIDO: D.R.F COMERCIAL AGRICOLA 

S/A, FIAGRIL VISTOS. Trata-se de produção antecipada de provas 

proposta por INNOVA LTDA, com espeque no artigo 381, incisos II e III, do 

CPC, em face de D.R.F. COMERCIAL AGRÍCOLA S/A e FIAGRIL LTDA. 

Narra a parte requerente que em decorrência de negócios firmados com 

os produtores rurais Sr. José Edemir Guareschi, Sr. Roberto Sviech e Sr. 

Gaspar Antonio Sviech, através das empresa de comercialização de 

insumos agrícolas, Raiter Comércio e Representações Ltda. – ME, passou 

a condição de cessionária e, portanto, credora do valor total de R$ 

251.599,10 (duzentos e cinquenta um mil quinhentos e noventa e nove 

reais e dez centavos), conforme exprimem os contratos de venda de milho 

celebrados entre os agricultores e a empresa D.R.F. Comercial Agrícola 

S.A., e as cessões de direitos contratadas sob o mesmo número: 

030/2017, 031/2017 e 032/2017. Afirma que embora os produtores rurais 

tenham cumprido com entrega do produto objeto de cada um dos contratos 

de compra e venda no local indicado, o que se verificou não foi apenas a 

inadimplência por parte da compradora, D.R.F. Comercial Agrícola S.A., 

mas também o desvio do produto para, sem a devida contraprestação, 

atender unicamente os interesses entabulados entre a empresa 

inadimplente D.R.F. Comercial Agrícola S.A. e a Fiagril Ltda. Disserta que 

“apesar da ilustração do contexto contratual entre cada um dos 

envolvidos derivar exclusivamente da prova documental, no caso em 

análise é imprescindível a produção da prova em audiência, pois com a 

oitiva dos agricultores e dos prepostos das empresas interessadas, 

certamente serão percorridos todos os meandros relacionados ao 

aparente conluio fraudatório”. Elenca, por fim, que também é possível a 

busca e apreensão de documentos relacionados a movimentação interna 

da mercadoria, ou seja, alcançar elementos probatórios relacionados a 

origem e destinação do grão vinculado aos contratos de compra e venda 

de milho. Em síntese, requerem a produção antecipada de prova 

testemunhal e a busca e apreensão de documentos, esta última, de forma 

inaudita altera pars. É o breve relato. Fundamento e decido. Conforme se 

nota da descrição fática da inicial, pretende a Requerente, em síntese, 

comprovar o conluio fraudulento entre as Empresas Requeridas. Ocorre 

que a própria petição inicial dá a entender que os Agricultores elencados 

na inicial seriam eventuais partes lesadas pelo suposto conluio das 

Empresas D.R.F. COMERCIAL AGRÍCOLA S/A e FIAGRIL LTDA, senão 

vejamos: “Nesse caso, o objetivo da antecipação da prova é obter um 

lastro probatório mínimo, que significa a prova em juízo de que a empresa 

Fiagril Ltda., mesmo notificada acerca do não pagamento do milho pela 

empresa D.R.F. Comercial Agrícola S.A., agiu em conluio fraudatório com a 

compradora (D.R.F.), em detrimento do direito dos agricultores e 

consequentemente da empresa requerente, pois o produto foi manejado 

dentro da unidade armazenadora de forma imprópria. Aliás, em alguns 

momentos, um dos empregados da empresa interessada, Fiagril Ltda., 

passou a prometer a reposição do produto em outras unidades 

armazenadoras da empresa, como forma alternativa de diminuir o 

prejuízo”. Neste prisma, entendo que os produtores rurais Sr. José Edemir 

Guareschi, Sr. Roberto Sviech e Sr. Gaspar Antonio Sviech são partes 

interessadas na produção da prova, devendo, por isso, ser emendada a 

inicial para fins de adequação do polo passivo. Tal exegese se firma no 

artigo 382, §1º do CPC, que estabelece que o juiz determinará, inclusive de 

ofício, a citação dos interessados na produção da prova ou no fato a ser 

provado, ainda mais no presente caso que a antecipação requerida tem 

evidente caráter contencioso. Diante do exposto, determino a emenda da 

inicial para fins de adequação do polo passivo da presente demanda, em 

15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 

382, §1º c/c artigo 321 e seu parágrafo único, todos do CPC. Após a 

emenda da inicial, conclusos os autos, inclusive para análise da liminar 

postulada. Intime-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz 

de Direito, em Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001415-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR POSSER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO HUCK JUNIOR OAB - MT17976/O (ADVOGADO)

JONAS JOSE FRANCO BERNARDES OAB - MT8247/B (ADVOGADO)

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONETE FERREIRA FRANCA ZIMPEL (EXECUTADO)

ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL (EXECUTADO)

CLAUDIR BUSSOLARO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1001415-68.2018.8.11.0040 

EXEQUENTE: OSMAR POSSER EXECUTADO: ELTON RENATO 

HOLLENBACH ZIMPEL, IVONETE FERREIRA FRANCA ZIMPEL, CLAUDIR 

BUSSOLARO VISTOS. 1 - RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos 

os requisitos legais e recolhidas as custas judiciais preliminares. 2- 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, entregar ao 

exequente a quantia de 35.726 sacas de soja em grãos de 60kg cada, na 

forma individualizada na inicial, nos termos dos artigos 806/813 do NCPC, 

sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada 

ao valor da causa. 3 – Decorrido o prazo e não havendo adimplemento da 

obrigação, proceda de imediato a busca e apreensão da coisa indicada, 

na forma do art. 806, § 2º, do NCPC, c.c. art. 813 do mesmo diploma legal. 

4 – Conste do mandado que a parte executada poderá opor embargos, no 

prazo de 15 dias, consoante regras dos artigos 914/920 do NCPC. 4 – Em 

conformidade com o disposto no art. 827 do NCPC, aplicado por analogia e 

uniformidade do processo executivo, fixo honorários em favor do 

advogado da parte exequente em 10% do valor da execução, verba essa 

que será reduzida à metade em caso de pagamento no prazo assinalado 

no item “2” acima. 5 – Proceda a Secretaria do Juízo a expedição de 

certidão de admissão da execução para fins de averbação premonitória 

no registro público, nos termos do art. 828 do NCPC, após recolhida a taxa 

de expedição. CUMPRA-SE. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001685-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DOMINGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001685-92.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 21.651,50; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: 

REQUERIDO: PAULO DOMINGUES DA SILVA VISTOS. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Decreto-Lei n.º 

911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. Não obstante a petição 

inicial sustentar que a parte demandada está devidamente constituída em 

mora por meio do Instrumento de Protesto, verifica-se que não há a 

comprovação efetiva da notificação da devedora, eis que, pelo documento 

encartado aos autos, a intimação da parte requerida se deu somente por 

“Edital”. Ressai dos autos que a parte requerente não comprovou a 

notificação da parte requerida, vez que possui endereço urbano e a 

notificação não fora entregue no endereço fornecido em contrato, 

conforme AR de Id. 12552070, não comprovada, portanto, que foram 

esgotadas as tentativas de intimação pessoal da parte devedora/ré. No 

mais, consta no AR a expressão “Entrega interna não autorizada”, assim, 

é fato que a notificação extrajudicial da devedora restou frustrada, como 

também nada foi feito na sequência para tentar notificá-la por qualquer 
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outro meio, antes de lançar mão da notificação por edital. Nesse sentido, 

oportuno os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E 

APREENSÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM 

MORA - NOTIFICAÇÃO E PROTESTO ENTREGA INTERNA ‘NÃO 

AUTORIZADA’ - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - RECURSO IMPROVIDO. 

Sendo oportunizada a emenda à petição inicial, e não comprovada a 

constituição em mora do devedor, por protesto ou notificação extrajudicial 

enviada no endereço informado no contrato, impõe-se o indeferimento da 

petição inicial. (Ap 54546/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/11/2014, 

Publicado no DJE 10/11/2014) Sendo assim, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE a inicial, 

demonstrando a mora, sob pena de indeferimento da inicial, na forma do 

disposto no art. 321 c/c art. 319, ambos do NCPC. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de 

Direito.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001918-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANDRE GARCIA SALES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT0010825A (ADVOGADO)

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001918-89.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 1.310.401,97; Tipo: Cível; Espécie: EMBARGOS À EXECUÇÃO 

(172)/[CÉDULA HIPOTECÁRIA, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / 

EMBARGOS À EXECUÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: 

EMBARGANTE: IVANDRE GARCIA SALES Parte Ré: EMBARGADO: 

BANCO BRADESCO S.A. VISTOS. 1. Sem delongas, verifica-se que os 

documentos que instruem a inicial se revelam como incompatíveis com a 

condição de hipossuficiência financeira que a lei exige para a concessão 

das benesses da justiça gratuita. 2. Assim, com fundamento no art. 99, § 

2º, do NCPC, concedo à parte autora o prazo de 15 dias para a 

comprovação concreta dos requisitos necessários à concessão do 

benefício, ou para recolhimento das custas iniciais e taxa judiciária 

devidos, sob pena de indeferimento da inicial. 3. Cumpra-se. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001920-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAGALY ANTONIETA GUIOTTO (EMBARGANTE)

ALTAMIR ALESSI (EMBARGANTE)

ADNAN GUIOTTO ALESSI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO PIVA OAB - MT9.988 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (EMBARGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001920-59.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 633.776,04; Tipo: Cível; Espécie: EMBARGOS À EXECUÇÃO 

(172)/[EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]. 

Partes do processo: Parte Autora: EMBARGANTE: ADNAN GUIOTTO 

ALESSI, ALTAMIR ALESSI, MAGALY ANTONIETA GUIOTTO Parte Ré: 

EMBARGADO: VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME VISTOS. 1. 

Sem delongas, verifica-se que os documentos que instruem a inicial se 

revelam, em tese, como incompatíveis com a condição de hipossuficiência 

financeira que a lei exige para a concessão das benesses da justiça 

gratuita. 2. Assim, com fundamento no art. 99, § 2º, do NCPC, concedo à 

parte embargante o prazo de 15 dias para a comprovação concreta dos 

requisitos necessários à concessão do benefício, ou para recolhimento 

das custas iniciais e taxa judiciária devidos, sob pena de indeferimento da 

inicial. 3. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001898-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR (EMBARGANTE)

DAQUINO JOSE BORGES DE FREITAS (EMBARGANTE)

DILCK CHRISTINA BINDE MARTINS (EMBARGANTE)

MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO)

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN OAB - MT0009344A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001898-98.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 1.836.793,75; Tipo: Cível; Espécie: EMBARGOS À EXECUÇÃO 

(172)/[CÉDULA DE CRÉDITO RURAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

EMBARGANTE: MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS, DILCK CHRISTINA 

BINDE MARTINS, SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JUNIOR, DAQUINO 

JOSE BORGES DE FREITAS Parte Ré: EMBARGADO: BANCO DO BRASIL 

S.A VISTOS. 1. Sem delongas, verifica-se que os documentos que 

instruem a inicial se revelam como incompatíveis com a condição de 

hipossuficiência financeira que a lei exige para a concessão das 

benesses da justiça gratuita. 2. Assim, com fundamento no art. 99, § 2º, 

do NCPC, concedo à parte autora o prazo de 15 dias para a comprovação 

concreta dos requisitos necessários à concessão do benefício, ou para 

recolhimento das custas iniciais e taxa judiciária devidos, sob pena de 

indeferimento da inicial. 3. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001959-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ORAIDE DOS SANTOS MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMELIA MARIA DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001959-56.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[Reconhecimento / Dissolução]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

ORAIDE DOS SANTOS MOREIRA Parte Ré: RÉU: AMELIA MARIA DOS 

SANTOS VISTOS. 1.) Tratando-se de ação de estado de pessoa, e sendo 

a parte requerida falecida, necessário se faz a inclusão de seus herdeiros 

no polo passivo da demanda (genitores, descendentes, etc), tendo em 

vista aquela não possuir legitimidade para tanto. Ocorre que, segundo a 

peça inicial, a requerida não deixou herdeiros vivos e conhecidos. 2.) 

Assim, visando o regular prosseguimento do feito, intime-se a parte 

autora, via DJE, para que promova as alterações necessárias junto ao 

polo passivo ou junte aos autos as certidões de óbito dos genitores da 

requerida. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001050-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO SOARES SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1001050-14.2018.8.11.0040 
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REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

JOSE ANTONIO SOARES SANTOS VISTOS. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Decreto-Lei n.º 911/69, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. Na exordial, afirma o autor que a 

totalidade do débito devido pela parte requerida importa em R$ 15.533,14 

(quinze mil, quinhentos e trinta e três reais e quatorze centavos). 

Entretanto, nota-se que foi atribuído à causa o valor de R$ 4.157,44 

(quatro mil, cento e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos). 

Assim, é cediço que, em ações desta natureza, o valor da causa deve 

corresponder ao saldo devedor em aberto, o qual engloba as parcelas 

vencidas e vincendas. Nesse sentido, oportuno o julgado abaixo: 

RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALOR DA CAUSA. Nas ações 

fundadas em contratos de alienação fiduciária o valor atribuído à causa 

deve corresponder ao saldo devedor em aberto, que engloba as 

prestações vencidas e não pagas, bem como as vincendas. Precedentes 

deste Tribunal. Decisão mantida. Recurso de agravo não provido. 

(Processo: AI 20310167920168260000 SP 2031016-79.2016.8.26.0000. 

Relator: Marcondes D'Angelo. Julgamento: 10/03/2016. Órgão Julgador: 

25ª Câmara de Direito Privado. Publicação: 14/03/2016.) Posto isso, 

DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, EMENDE a inicial no que tange ao valor da causa, nos 

termos do artigo 321 do Novo Código de Processo Civil, bem como para 

proceder à complementação das custas judiciais, sob pena de 

indeferimento e consequente extinção. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001999-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MENDONCA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DHEBORA SOUSA DA SILVA OAB - RS107253 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR OTAVIANO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001999-38.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 46.611,13; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[NOTA PROMISSÓRIA]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: JOSE MENDONCA RIBEIRO Parte Ré: EXECUTADO: 

ODAIR OTAVIANO DA SILVA VISTOS. 1. RECEBO a inicial, eis que 

preenchidos os requisitos legais. 2. DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária à parte autora (art. 99, § 3º, NCPC), advertindo-a de que a 

benesse poderá ser revogada no curso do processo, caso reste 

evidenciado que reúna condições financeiras de arcar com as custas e 

despesas processuais. 3- CITE-SE a parte executada para, no prazo de 

03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, consignando-se no 

mandado o prazo para oposição dos embargos, os quais não terão efeito 

suspensivo, exceto na hipótese do art. 919, §1º, do CPC. 4 - Não noticiado 

o pagamento no prazo acima, proceda o Sr. Oficial de Justiça de imediato 

à penhora de bens e respectiva avaliação, lavrando o auto de penhora e 

intimando as partes executadas na mesma oportunidade. 5 - Havendo 

indicação de bens para penhora na inicial, deverá ser consignada no 

mandado, para observância do Sr. Oficial de Justiça. 6 - Não havendo 

depositário judicial na Comarca, nomeio depositário dos bens móveis ou 

imóveis urbanos eventualmente penhorados o próprio exequente, que 

deverá firmar compromisso. 7 - Não encontrado o devedor, proceda o Sr. 

Oficial de Justiça ao arresto de quantos bens quantos bastem para 

garantia da execução, observado o procedimento previsto no art. 830, 

§1º, do CPC. 8 - Não encontrados bens suficientes para garantia da 

execução, deverá o Sr. Oficial de Justiça descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento dos devedores. 9 - Em 

conformidade com o disposto no art. 827, fixo honorários em favor do 

advogado do exequente no valor equivalente a 10% (dez por cento) do 

valor da execução, verba essa que será reduzida à metade em caso de 

pagamento no prazo assinalado no item “1” acima. 10 - Proceda a 

secretaria a expedição de certidão de admissão da execução para fins de 

averbação premonitória no registro público, nos termos do art. 828 do 

NCPC, após recolhida a taxa de expedição. 11 - Deixo de designar 

audiência conciliatória ante a expressa manifestação de desinteresse 

externada pela parte exequente na petição inicial. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001823-59.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LURDES GONCALVES MINHOTTI (REQUERENTE)

SINEVALDO MENOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISLAYNE APARECIDA PEREIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT13421/O 

(ADVOGADO)

JOSE SEBASTIAO DE OLIVEIRA OAB - PR05869 (ADVOGADO)

ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO OAB - MT8256/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS FREGONESE FILHO (REQUERIDO)

NATALINO MASTELLA (REQUERIDO)

ITAMAR EVANGE REDIGOLO FARHAT (REQUERIDO)

ANTONIO C DA QUANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001823-59.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 100.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[Defeito, 

nulidade ou anulação]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

SINEVALDO MENOTTI, MARIA DE LURDES GONCALVES MINHOTTI Parte 

Ré: REQUERIDO: LUIZ CARLOS FREGONESE FILHO, ANTONIO C DA 

QUANA, ITAMAR EVANGE REDIGOLO FARHAT, NATALINO MASTELLA 

Vistos. DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, EMENDE a inicial, readequando o valor da causa conforme o 

valor econômico pretendido (466 hectares mais indenização de 100 

salários mínimos - artigo art. 292, VI, CPC), com o recolhimento das custas 

correspondentes, bem como juntando novamente os documentos 

constantes de Ids 12675112, 12675140, 12675371 e 12675416, eis que 

ilegíveis, tudo sob pena de indeferimento da inicial, na forma do disposto 

no art. 321 c/c art. 319, ambos do NCPC. Após, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em 

Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001808-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEN ADELIRIO TECCHIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001808-90.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 68.888,04; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

WESLLEN ADELIRIO TECCHIO Parte Ré: REQUERIDO: CREFISA SA 

CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS VISTOS. 1. Sem delongas, 

verifica-se que os documentos que instruem a inicial, em especial o 

comprovante salarial, se revelam como incompatíveis com a condição de 

hipossuficiente que a lei exige para a concessão das benesses da justiça 

gratuita. 2. Assim, com fundamento no art. 99, § 2º, do NCPC, concedo à 

parte autora o prazo de 15 dias para a comprovação concreta dos 

requisitos necessários à concessão do benefício, ou para recolhimento 

das custas iniciais e taxa judiciária devidos, sob pena de indeferimento da 

inicial. 3. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002061-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JARBAS LINDOMAR ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS LINDOMAR ROSA OAB - MT9876/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DA MOTTA LAMEIRA (RÉU)
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Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002061-78.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 144.293,33; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CHEQUE, 

EXPROPRIAÇÃO DE BENS]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

JARBAS LINDOMAR ROSA Parte Ré: RÉU: LEANDRO DA MOTTA LAMEIRA 

VISTOS. 1) RECEBO a inicial, eis que preenchidos os requisitos legais. 2) 

Nos termos do art. 98, § 6º, do CPC/15, c/c artigo 468, §§ 6º, 7º e 8º da 

CNGC, DEFIRO o recolhimento das custas judiciais em até 03 (TRÊS) 

parcelas fixas, mediante a emissão de guias com a comprovação nos 

autos até o dia 10 de cada mês, contados da intimação desta decisão, 

ficando ciente que o inadimplemento de quaisquer das parcelas poderá 

importar no indeferimento da inicial, nos termos do art. 290 do CPC/15. 

Para tanto, ENCAMINHE-SE cópia da presente decisão por email ao 

Departamento de Controle e Arrecadação, no endereço dca@tjmt.jus.br, 

para acompanhamento e controle da modalidade de pagamento, conforme 

Ofício Circular nº 04/2018/GAB/J-Aux. 3) CITE-SE a parte requerida, para 

pagamento do valor pleiteado, no prazo de quinze (15) dias, devendo 

constar no mandado que, se não houver pagamento ou não forem opostos 

embargos no mesmo prazo, constituir-se-á de pleno direito, o título 

executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo (art. 701 

NCPC). 4) Fixo, desde já, honorários advocatícios em 5% sobre o valor da 

causa. Consigne-se que, caso a parte requerida quite o valor pleiteado, no 

prazo legal, ficará isenta de custas (701, § 1º, NCPC). Cumpra-se, 

expedindo o necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de 

Direito, em Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002195-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL SCHEFFEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO)

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT0007720A (ADVOGADO)

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DA COSTA NETO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002195-08.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 50.000,00; Tipo: Cível; Espécie: INVENTÁRIO (39)/[Inventário e 

Partilha]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ISABEL 

SCHEFFEL Parte Ré: INVENTARIADO: HENRIQUE DA COSTA NETO 

VISTOS. 1. RECEBO a inicial, eis que preenchidos os requisitos legais e 

recolhidas as custas preliminares. DETERMINO a retificação do nome da 

autora junto ao Sistema PJE, visto se tratar de Isabel Jung e não Isabel 

Scheffel. 2. Nomeio como inventariante dos bens deixados por HENRIQUE 

DA COSTA NETO a requerente ISABEL JUNG, a qual prestará 

compromisso em 05 (cinco) dias (art. 617, NCPC) e primeiras declarações 

nos 20 (vinte) dias subsequentes (art. 620, NCPC). 3. Citem-se, após, os 

interessados não representados, e, se for o caso, os eventuais herdeiros 

e interessados ausentes, observando-se o disposto no art. 626, §1° do 

CPC, bem como intime-se a Fazenda Pública, e o Ministério Público, haja 

vista a existência de herdeiro incapaz. 4. Concluídas as citações, abra-se 

vista às partes, para que se manifestem sobre as primeiras declarações, 

no prazo comum de 15 (quinze) dias. 5. Havendo concordância quanto às 

primeiras declarações e quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, às 

últimas declarações (art. 628 do CPC), digam as partes em 15 (quinze) 

dias (artigo 637 do CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001739-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA HAUBERT BORDIGNON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS PREVENCAO E SAUDE LTDA - EPP 

(RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001739-58.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: 

Parte Autora: AUTOR: VERA LUCIA HAUBERT BORDIGNON Parte Ré: RÉU: 

EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS PREVENCAO E SAUDE LTDA - EPP 

VISTOS. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos 

artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. DEFIRO os 

benefícios da gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 3º, NCPC), 

advertindo-a de que a benesse poderá ser revogada no curso do 

processo, caso reste evidenciado que reúna condições financeiras de 

arcar com as custas e despesas processuais. Relativamente à tutela 

provisória de urgência, o art. 300 do atual CPC assim dispõe: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte pode vir a sofrer; caução pode ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência, de natureza 

antecipada, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” No caso em análise, diante dos documentos 

apresentados com a inicial, demonstrados estão a probabilidade do direito 

e o perigo de dano arguidos pela parte autora, razão pela qual o 

deferimento do pedido liminar é medida que se impõe. É inegável que a 

restrição nominal junto a cadastros de inadimplentes por débitos que a 

autora nega veementemente a existência acarreta dano de difícil 

reparação no curso da demanda, confirmando a existência do "periculum 

in mora" no caso em comento. Neste sentido, vejamos o julgado abaixo: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE 

DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA - PREVIDÊNCIA PRIVADA 

SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADA PELO CONSUMIDOR - 

PROBABILIDADE DO DIREITO EPERIGO DE DANO DEMONSTRADOS - 

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PRESENTES – TUTELA DE 

URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA - RECURSO PROVIDO.Presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano arguidos pela parte autora, é 

viável a concessão da medida de urgência, já que não preenchidos os 

requisitos do art. 300 do novo CPC (Lei nº. 13.105/2015).Devem ser 

suspensos os descontos realizados em conta bancária de quem alega 

não ter firmado o contrato correspondente se a instituição financeira não 

demonstra a origem e a licitude do débito”.(TJMT, AI 135305/2016, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 05/05/2017) – 

destaquei. Diante do exposto, com amparo no artigo 300, do Código de 

Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência, DETERMINANDO que a 

requerida exclua e SE ABSTENHA de incluir o nome da parte autora dos 

órgãos de proteção ao crédito em razão da inadimplência do valor de R$ 

750,00 (setecentos e cinquenta reais), constante de Id 12597539, até 

decisão final no presente feito ou até posterior deliberação deste Juízo, 

sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais), limitada ao 

valor da causa. CITE-SE a parte requerida no endereço indicado na 

petição inicial para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente que, 

não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do 

Novo Código de Processo Civil. Deixo expressamente consignado a 

necessidade de prévio esgotamento das possibilidades de localização da 

parte requerida antes de se proceder a citação ficta. DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA DO 

CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E 

CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o réu ser citado com pelo menos 

20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as partes 

devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. O não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu a audiência de conciliação será considerado ato atentatório a 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 
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em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001930-06.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KENERSON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS S/A 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DE ASSUMPCAO OAB - SP289632 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OTICA CAVANHOLI EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001930-06.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 7.071,57; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[DUPLICATA]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: KENERSON INDUSTRIA E 

COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS S/A Parte Ré: RÉU: OTICA 

CAVANHOLI EIRELI - ME VISTOS. RECEBO a inicial, eis que preenchidos 

os requisitos legais e recolhidas as custas preliminares. CITE-SE a parte 

requerida, para pagamento do valor pleiteado, no prazo de quinze (15) 

dias, devendo constar no mandado que, se não houver pagamento ou não 

forem opostos embargos no mesmo prazo, constituir-se-á de pleno direito, 

o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo 

(art. 701 NCPC). Fixo, desde já, honorários advocatícios em 5% sobre o 

valor da causa. Consigne-se que, caso a parte requerida quite o valor 

pleiteado, no prazo legal, ficará isenta de custas (701, § 1º, NCPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001767-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE GOMIDE RODRIGUES OAB - GO50395 (ADVOGADO)

MARLUS VINICIUS DA SILVA SIQUEIRA OAB - GO32670 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - 

INDSH (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001767-26.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 7.101,69; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[COMPRA E 

VENDA]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MEDCOMERCE 

COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 

Parte Ré: RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

HUMANO - INDSH VISTOS. RECEBO a inicial, eis que preenchidos os 

requisitos legais e recolhidas as custas preliminares. CITE-SE a parte 

requerida, para pagamento do valor pleiteado, no prazo de quinze (15) 

dias, devendo constar no mandado que, se não houver pagamento ou não 

forem opostos embargos no mesmo prazo, constituir-se-á de pleno direito, 

o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em executivo 

(art. 701 NCPC). Fixo, desde já, honorários advocatícios em 5% sobre o 

valor da causa. Consigne-se que, caso a parte requerida quite o valor 

pleiteado, no prazo legal, ficará isenta de custas (701, § 1º, NCPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002306-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TURBOSOLO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS 

LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONRADO AUGUSTO CARVALHO DE MAGALHÃES OAB - PR61515 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EQUILIBRIO - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002306-89.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 142.057,94; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[COMPRA E VENDA]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: TURBOSOLO COMERCIO E IMPORTACAO DE 

PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - EPP Parte Ré: EXECUTADO: EQUILIBRIO - 

INDUSTRIA QUIMICA EIRELI VISTOS. 1. Sem delongas, verifica-se que os 

documentos que instruem a inicial se revelam como incompatíveis com a 

condição de hipossuficiência financeira que a lei exige para a concessão 

das benesses da justiça gratuita, mormente por se tratar de pessoa 

jurídica de direito privado, hipótese em que a gratuidade judiciária deve ser 

aplicada em caráter excepcional. 2. Assim, com fundamento no art. 99, § 

2º, do NCPC, concedo à parte autora/exequente o prazo de 15 dias para a 

comprovação concreta dos requisitos necessários à concessão do 

benefício, ou para recolhimento das custas iniciais e taxa judiciária 

devidos, sob pena de indeferimento da inicial. 3. Cumpra-se. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001883-32.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO (EMBARGANTE)

ALEXANDRE PIZZOLATO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIANCARLO PEDRO WANTOWSKI OAB - PR15808 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001883-32.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 1.415.305,20; Tipo: Cível; Espécie: EMBARGOS À EXECUÇÃO 

(172)/[EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS, Defeito, 

nulidade ou anulação]. Partes do processo: Parte Autora: EMBARGANTE: 

ALEXANDRE PIZZOLATO, SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO Parte Ré: 

EMBARGADO: SICREDI CENTRO NORTE VISTOS. Se tempestivo, o que 

deverá ser previamente certificado pela Secretaria da Vara, nos termos 

do art. 914 e seguintes do NCPC, RECEBO os embargos à execução 

apresentados, todavia, ausentes os requisitos legais pertinentes, deixo de 

atribuir-lhe efeito suspensivo, o que faço com espeque no art. 919, § 1º 

do NCPC. Deixo consignado que a preliminar alegada pelo embargante se 

confunde com o mérito e com este será analisada. No mais, intime-se o 

exequente para manifestação, nos termos do art. 920, inciso I do NCPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, 

em Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1004309-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLORINDO BALDO (AUTOR)

JORGE ANTONIO BALDO (AUTOR)

NEUSA MARIA BALDO OGLIARI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO)

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO)

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO BASSANI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004309-51.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 338.100,00; Tipo: Cível; Espécie: DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO (93)/[ARRENDAMENTO RURAL]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: CLORINDO BALDO, JORGE ANTONIO BALDO, NEUSA 

MARIA BALDO OGLIARI Parte Ré: RÉU: CARLOS EDUARDO BASSANI 

VISTOS. 1- Em observância ao disposto no §3º, art. 3º, do Novo Código de 

Processo Civil, visando a composição amigável entre as partes, 

DESIGNE-SE audiência de conciliação de acordo com a pauta do 

conciliador do centro judiciário de solução de conflitos e cidadania desta 

comarca. 2- Havendo composição entre as partes, façam-me os autos 

conclusos. 3- Em caso negativo, especifiquem as partes as provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. 4. Com as 

manifestações, tornem conclusos para saneamento (art. 357, NCPC) ou 

julgamento antecipado (art. 355, NCPC). 5. Intimem-se. Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003439-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL AGRICOLA VALTER LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEVIO MANFIO OAB - MT16226/B (ADVOGADO)

ANDREIA CRISTIANE HECK OAB - MT16253/B-B (ADVOGADO)

TIANE VIZZOTTO OAB - MT12679-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil S/A (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003439-06.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 21.227.098,58; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[PROVAS]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

COMERCIAL AGRICOLA VALTER LTDA - ME Parte Ré: RÉU: BANCO DO 

BRASIL S/A Vistos. Não obstante o deferimento inicial da justiça gratuita 

em r. decisão anterior (Id 9251346), verifico que embora a parte autora 

alegue ser hipossuficiente, não acostou aos autos documentos que 

comprovem os pressupostos legais para a gratuidade da justiça, ainda 

mais considerando que se trata de pessoa jurídica em atividade. Desse 

modo, determino que o autor junte aos autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias, os documentos que comprovem sua impossibilidade em arcar com as 

custas e despesas processuais, sob pena de revogação do benefício. 

Decorrido o prazo acima com ou sem manifestação, certifique-se e 

retornem conclusos. INTIME-SE. CUMPRA-SE. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000149-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS BENEDITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO VALADARES SOUZA (RÉU)

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SÃO MIGUEL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA LIMA DE SOUZA TAVARES OAB - MT0017937A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000149-80.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 50.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ACIDENTE DE TRÂNSITO, DIREITO 

DE IMAGEM, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CUSTAS, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, Acidente de Trabalho]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: FRANCISCO DE ASSIS BENEDITO Parte 

Ré: RÉU: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SÃO MIGUEL, LEONARDO 

VALADARES SOUZA VISTOS. Trata-se de Ação de Reparação de Danos 

Morais e Estéticos, pelos fatos e fundamentos narrados na inicial. 

Recebida a inicial, foi determinada a citação da parte requerida e 

designada audiência de conciliação. Foram apresentadas contestações e 

impugnação às contestações. Intimadas acerca das provas que 

pretendiam produzir, as partes pugnaram pela produção de prova 

testemunhal e depoimento pessoal. É o relatório. Passo a sanear o feito. 

Inicialmente, entendo que a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pela 

requerida Benta Gomes Valadares - ME se confunde com o mérito e com 

ele deverá ser analisado após a instrução processual, sendo certo que foi 

pleiteado pelo autor a produção de prova testemunhal com o fim de 

comprovar o vínculo empregatício do segundo requerido (condutor da 

motocicleta) com a empresa requerida. Posto isto e não havendo outras 

preliminares a serem analisadas, passo à sanear o feito. Fixo como pontos 

controvertidos: a) a responsabilidade pelo acidente de transito narrado na 

inicial; b) a ocorrência de danos morais e estéticos; c) a legitimidade da 

requerida Benta Gomes Valadares - ME para figurar no polo passivo da 

ação. Oportunizo a manifestação das partes, para querendo, exercer seu 

direito nos termos do artigo 357, § 1º e 2º, do Código de Processo Civil. 

DEFIRO a realização da prova testemunhal, requerida pelas partes, bem 

como depoimento pessoal dos requeridos. Desde já, designo audiência 

instrução e julgamento para o dia 14 de agosto de 2018, às 13h:30min. 

Consigno que, deverão as partes depositar o rol em cartório, no prazo de 

15 (quinze) dias, bem como informar sobre o uso das prerrogativas do §2º 

do artigo 455, NCPC. Caso contrário, devera proceder a parte interessada 

a intimação de suas testemunhas da data designada, devendo comprovar 

nos autos a intimação com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da 

data da audiência, salvo se tratar das hipóteses prevista no §4º, do 

mesmo dispositivo. Ainda, intimem-se as partes via DJE na pessoa de 

seus patronos, intime-se pessoalmente, caso haja requerimento de 

depoimento pessoal pela parte contrária, constando do mandado que se 

presumirão confessados os fatos contra elas alegados, caso não 

compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Glauber 

Lingiardi Strachicini, Juiz de Direito, em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1005404-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVA DELINA MARQUETTI (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDIARA KARINNY LOPES BRITO (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1005404-19.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 9.600,00; Tipo: Cível; Espécie: DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94)/[LOCAÇÃO DE IMÓVEL, 

INADIMPLEMENTO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: OLIVA 

DELINA MARQUETTI Parte Ré: RÉU: ANDIARA KARINNY LOPES BRITO 

VISTOS. Tendo em vista o transcurso de mais de 60 (sessenta) dias entre 

a petição de Id 11660743 e a presente data, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que de direito acerca da 

certidão de Id 11262082. Após, conclusos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002760-40.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO RODRIGUES EVANGELISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEI GUEDES GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002760-40.2016.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 17.950,39; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[NOTA PROMISSÓRIA]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: LEONARDO RODRIGUES EVANGELISTA Parte Ré: 

EXECUTADO: VALDINEI GUEDES GOMES VISTOS. Considerando a 

preliminar de conexão contida na impugnação de Id 8347765, a qual 

demonstra a existência da ação declaratória de existência de negócio 
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jurídico c/c resolução contratual e reparação de danos, em trâmite perante 

a Comarca de Tapurah/MT (proc. 2315-29.2015.811.0108 - Cód. 55307), 

como objeto a validade do título objeto da presente execução, com 

observância ao disposto no artigo 55, §2º, inc. I, c/c artigo 59, ambos do 

CPC, DECLINO a competência para processar e julgar o presente feito ao 

juízo da Comarca de Tapurah/MT, determinando a remessa do feito 

mediante as anotações e baixas necessárias, grafando nossas sinceras 

homenagens. Preclusa via recursal, remeta-se o feito. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000507-79.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR ANTONIO TREMEA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO FERREIRA DA SILVA OAB - MT7868/A (ADVOGADO)

VANESSA CAROLINE LAGEMANN OAB - MT21265-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON ALMEIDA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000507-79.2016.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ACESSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: VALMIR 

ANTONIO TREMEA Parte Ré: REQUERIDO: ADILSON ALMEIDA PEREIRA 

VISTOS. Tendo em vista que já transcorreu prazo superior ao requerido 

na petição de Id 8818383, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, requerer o que de direito. Após, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em 

Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002972-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON JOSE DE QUADROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002972-27.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[SEGURO, ACIDENTE DE TRÂNSITO, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: NELSON JOSE DE QUADROS Parte Ré: RÉU: ACE SEGURADORA 

S.A. VISTOS. Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos 

fatos e fundamentos narrados na inicial. Recebida a inicial, foi determinada 

a citação da parte requerida. Foi apresentada contestação e impugnação 

à contestação. É o relatório. Passo a sanear o feito. Quanto à alegação 

necessidade de alteração do polo passivo, com a inclusão da Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT na demanda, entendo que não 

assiste razão à requerida, uma vez que qualquer seguradora que opera 

no sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório, assegurado o direito de regresso 

(TJMT, Ap 96734/2009, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 

29/08/2016). Posto isto e não havendo outras questões a serem 

apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, DECLARO SANEADO 

O PROCESSO. Fixo como pontos controvertidos: I) se há invalidez 

permanente; II) se há nexo causal entre o acidente automobilístico narrado 

na inicial e a invalidez permanente; III) se a invalidez permanente é total ou 

parcial; IV) se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido 

enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; e V) se incompleta, qual o 

grau de extensão da incapacidade (intensa, média, leve ou residual). 

DEFIRO a produção de prova pericial. Para tanto, nomeio como perito do 

juízo, independentemente de compromisso, o Dr. ERNANI DA SILVA LARA 

NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, devendo o mesmo ser intimado 

desta nomeação para conhecimento e realização da perícia médica 

necessária, em data a ser informada por ele. Devido ao grande volume de 

processos a serem periciados, o respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da efetivação da 

avaliação e/ou exame médico encimado. INTIMEM-SE as partes para fins e 

prazos dos incisos I e II do §1º do artigo 465 do NCPC. Tal intimação será 

dispensada para a parte que já nomeou assistente e/ou já apresentou 

seus quesitos nas petições anteriores. FIXO honorários periciais no valor 

de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes da Lei 1.060/50 e Resolução 

CNJ 127/2011, devendo ser expedida certidão tão logo as partes se 

manifestem sobre o laudo pericial e não haja necessidade de maiores 

esclarecimentos pelo perito. Por força do artigo 95 do NCPC, INTIMEM-SE 

as partes para, em 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca do valor dos 

honorários fixados, ficando consignado desde já que o recolhimento dos 

honorários do expert será realizado pela parte sucumbente ao término da 

lide e, sendo a parte vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal 

pagamento será realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, 

intime as partes para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, 

através de publicação no DJE, oportunidade em que deverão também 

apresentar memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos 

para sentença. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em 

Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000187-29.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVANE DE SOUZA DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANETHO BARRETO ARAUJO OAB - MT0014183S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IDALICE ANGELICA SOARES MINEIRO MATOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUANA LISBOA ROSA OAB - MT0016301A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000187-29.2016.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 15.600,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: JEOVANE DE SOUZA DA CONCEICAO 

Parte Ré: RÉU: IDALICE ANGELICA SOARES MINEIRO MATOS VISTOS. 1. 

Ausentes preliminares e/ou irregularidades, DECLARO O FEITO SANEADO, 

observando os pontos controvertidos apresentados na petição retro. 2. 

Em prosseguimento ao feito, designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o 

DIA 14 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 15:00 HORAS, fixando o prazo comum 

de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas, 

nos termos do art. 357, § 4º, do NCPC. Ressalto que caberá aos próprios 

advogados das partes intimar as respectivas testemunhas para 

comparecimento à audiência, independentemente de intimação judicial, 

consoante a regra descrita no art. 455, “caput”, do NCPC, ressalvadas as 

hipóteses descritas no § 4º do mesmo dispositivo legal. 3. Consigno que 

as partes deverão comparecer para prestar depoimento pessoal, sob 

pena de confesso, nos termos do art. 385, § 1º, do NCPC. Para tanto, 

determino suas intimações pessoais, consignando-se no mandado 

expressamente a advertência contida no citado artigo. 4. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Glauber Lingiardi Strachicini Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000695-72.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO)

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAVID CASTRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000695-72.2016.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 18.777,06; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[COMPRA E VENDA]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: POR DO SOL URBANIZACOES LTDA Parte Ré: 

EXECUTADO: MARIA DAVID CASTRO VISTOS. Em observância ao 

disposto no §3º do artigo 3º do CPC e considerando que o imóvel objeto do 

título executivo foi vendido aos terceiros interessados Rovane Lugon de 

Souza (Id 4767375) e Waldecir Antônio Welter (Id 4767380), os quais, pelo 

que se nota de suas petições, estão dispostos a quitar a dívida, DESIGNO 

a data de 20 de julho de 2018, às 14:30 para audiência de tentativa de 

conciliação. INTIMEM-SE, pessoalmente, os terceiros interessados, e as 

partes, através de seus advogados. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito, em 

substituição legal

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000293-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MAGNO PINHEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000293-20.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 12.763,50; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[BUSCA E APREENSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: LUIZ 

MAGNO PINHEIRO VISTOS. Intime-se a parte requerente na pessoa de seu 

advogado via DJE, para que no prazo de 10 (dez) dias manifeste-se 

acerca do requerido em Id 11726024 e 12515600. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em 

Substituição Legal.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000709-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA VARGAS LOZADA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR BATISTA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES OAB - MT8502/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000709-85.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 1.971,41; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156)/[Alimentos, Prisão Civil]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: LUCIANA VARGAS LOZADA Parte Ré: EXECUTADO: 

GILMAR BATISTA DE OLIVEIRA VISTOS. Sem delongas, acompanho o 

parecer ministerial e DEFIRO o requerido pela parte exequente em Id 

12494715, INTIME-SE o executado para efetuar o pagamento do débito 

alimentar em atraso, no prazo de 03 (três) dias, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser-lhe decretada a 

prisão civil (artigo 528, § 3º do CPC). Decorrido o prazo, sem manifestação 

do executado, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações 

pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000793-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE LOPES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL WURZIUS OAB - MT0014006A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000793-23.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 14.670,53; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[BUSCA E APREENSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

AYMORE Parte Ré: REQUERIDO: TATIANE LOPES DOS SANTOS VISTOS. 

Intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado via DJe para 

manifestar-se quanto ao alegado no prazo de 10 (dez) dias. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000730-32.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE FIGENO PAULINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000730-32.2016.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: JOSUE FIGENO 

PAULINO Parte Ré: RÉU: BANCO BRADESCO SA VISTOS. Expeça-se 

alvará para levantamento dos valores, na forma requerida. Após, nada 

mais sendo requerido, ao arquivo. CUMPRA-SE, expedindo-o necessário. 

Às providências. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000205-50.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIELTON NASCIMENTO GALVAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANETHO BARRETO ARAUJO OAB - MT0014183S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IDALICE ANGELICA SOARES MINEIRO MATOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUANA LISBOA ROSA OAB - MT0016301A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000205-50.2016.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 15.600,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: ELIELTON NASCIMENTO GALVAO Parte 

Ré: RÉU: IDALICE ANGELICA SOARES MINEIRO MATOS VISTOS. 1. 

Ausentes preliminares e irregularidades, declaro o feito saneado, fixando 

os pontos controvertidos na forma requerida pelas partes. 2. Em 

prosseguimento ao feito, designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o DIA 

14 DE agosto DE 2018, ÀS 15:45 HORAS, fixando o prazo comum de 15 

(quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas, nos 

termos do art. 357, § 4º, do NCPC. Ressalto que caberá aos próprios 

advogados das partes intimar as respectivas testemunhas para 

comparecimento à audiência, independentemente de intimação judicial, 

consoante a regra descrita no art. 455, “caput”, do NCPC, ressalvadas as 

hipóteses descritas no § 4º do mesmo dispositivo legal. 3. Consigno que 

as partes deverão comparecer para prestar depoimento pessoal, sob 

pena de confesso, nos termos do art. 385, § 1º, do NCPC. Para tanto, 

determino suas intimações pessoais, consignando-se no mandado 

expressamente a advertência contida no citado artigo. 4. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Glauber Lingiardi Strachicini Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002238-76.2017.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON PEDRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON ALVES DO CARMO (RÉU)

RONY FLAVIO DA SILVA (RÉU)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA SE 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA ID RETRO, 

REQUERENDO O QUE DE DIREITO, NO PRAZO DE 05 DIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006803-83.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINES TERESINHA ROSSETTO GARCIA SALES (EXECUTADO)

IVANDRE GARCIA SALES (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, efetuar o depósito da diligência complementar do Srº 

Oficial de Justiça, conforme certidão do id 12352105,devendo, para tanto, 

nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ, acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. O comprovante deverá ser juntado aos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001429-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

C. C. D. M. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. L. B. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PETIÇÃO E DOCUMENTOS EM PDF

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 110743 Nr: 2907-54.2014.811.0040

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VALENTIM VIEIRA, LUCINEI VALENTIN VIEIRA, 

LUCIANO SOARES VIEIRA, LUCENILDA VALENTIM VIEIRA DOS SANTOS, 

LUCI VALENTIM VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIA SOARES VIEIRA - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA DE MARCHI - 

OAB:63467/RS, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Arrolamento Sumário promovido por João Valentim Vieira, Luci 

Valentim Vieira, Luciano Soares Vieira, Lucinei Valentim Vieira e Lucenilda 

Valentim Vieira Dos Santos, requerendo a abertura do inventário dos bens 

de LIDIA SOARES VIEIRA, todos qualificados nos autos.

 Devidamente intimada e advertida para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito (fls. 79), a parte inventariante permaneceu 

inerte/omissa, demonstrando desinteresse pelo deslinde da demanda.

Pois bem.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte 

inventariante pelo deslinde da demanda, uma vez que foi intimada a dar 

regular andamento ao feito, porém permaneceu inerte, mesmo tendo sido 

expressamente advertida quanto à possibilidade de extinção do feito pelo 

abandono.

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do NCPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela parte inventariante.

 Sem custas, ante o benefício da assistência judiciária gratuita.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 130889 Nr: 5809-43.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIR FERNANDES PERIN VITALI, PLANTUN 

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ou PAIOL COMERCIAL AGRÍCOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANTUN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA ou PAIOL COMERCIAL AGRÍCOLA, LEONIR FERNANDES PERIN 

VITALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17824-O, ESTEVAM HÚNGARO CALVO FILHO - OAB:9 546-A-MT, 

JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B

 VISTOS.

Nos termos do art. 1.010, §3º do NCPC, REMETAM-SE os autos ao E. 

Tribunal de Justiça Estadual, com as nossas homenagens e anotações de 

praxe.

DESAPENSEM-SE os autos, caso necessário.

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 118688 Nr: 9107-77.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULO MARTINS, RAMON CARLOS 

FLORES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO - 

OAB:MT018.484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS MENDES 

DE MORAES - OAB:3540-A

 MPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O (A) ADVOGADO (A) DA 

PARTE REQUERIDA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA NEGATIVA DE FLS. 176, NO PRAZO DE 05 DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 43875 Nr: 884-48.2008.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO DE MARCHI (espólio), ADEMAR DE MARCHI, 

SONIA MARIA MACACARI DE MARCHI, ARTHUR DE MARCHI FILHO, MARIA 

ISOLINA LOURENÇO DE MARCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIR SUCOLOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:3099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DECIO ANTONIO DE OLIVEIRA 

- OAB:4050-B

 VISTOS.

Nos termos do art. 1.010, §3º do NCPC, REMETAM-SE os autos ao E. 

Tribunal de Justiça Estadual, com as nossas homenagens e anotações de 

praxe.

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51708 Nr: 2090-63.2009.811.0040
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 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABEL ROSSANESI GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELITO LILIANO BERNADI - 

OAB:MT/ 7008-A, ELLEN CRISTINA DE BARROS - OAB:11421/MT, 

HELTON GEORGE RAMOS - OAB:209896/SP, PAULO ROGÉRIO DE 

SOZA MILLÉO - OAB:MT/6110, SERGIO GUARESI DO SANTOS - 

OAB:MT/6112-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS PARA CERTIFICAR QUE O 

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA É 

TEMPESTIVO, BEM COMO QUE FOI RECOLHIDO O PREPARO, RAZÃO 

PELA QUAL PASSO A PROVIDENCIAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 

VIA DJE, PARA OFERECER SUAS CONTRARRAZÕES NO PRAZO DE 

QUINZE DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 145084 Nr: 1470-07.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMBIOSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES E 

INSUMOS MICROBIOLÓGICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EQUILÍBRIO INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA, 

JULIANO MURARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNO JOSE DA SILVA - 

OAB:19135/O, NIWMAR SERPA - OAB:19.703/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A, RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - OAB:19724/O

 Vistos.

Cientifiquem-se as partes acerca da decisão de fls. 277/277v.

Nesta data prestei as informações solicitadas.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 1214 Nr: 592-15.1998.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN EMÍLIO DALLA CORTE - ME, IVAN EMÍLIO DALLA 

CORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COM. DE MADEIRAS POTT LTDA, 

OLAVO SCHIEFELBEIN, OLÁRIO POTT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ALMODIN PEREIRA - 

OAB:16580, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DA CERTIDÃO RETRO, IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A 

PARTE AUTORA PARA REQUERER O QUE DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 45215 Nr: 2157-62.2008.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROQUE JOSÉ GRAPIGLIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIVAL PARTICIPAÇÕES, ADM.E 

ASSESSORIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Impulsiono os autos para intimar as partes para requererem o que de 

direito, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 81910 Nr: 769-22.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABINO CAMPERA, ANICIO ROMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA DAR 

ANDAMENTO AO FEITO, NO PRAZO DE 05 DIAS SOB PENA DE 

ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 101952 Nr: 4871-19.2013.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEROPREST COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIANA MARIA MORESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL GODINHO PEREIRA - 

OAB:23.557 GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da certidão negativa do oficial de justiça de fl.148, impulsiono os 

autos para intimar a parte autora para requerer o que de direito, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 17520 Nr: 1651-62.2003.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITÓRIO ANGELO CELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA SORRISO 

LTDA - COOPERSORRISO, ERNO LANZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070, JOSÉ TADEU RODRIGUES DE AMORIM - OAB:MT - 

4536, RODRIGO PAULO CORRÊA - OAB:2841 E, VANDERLEI LANZ - 

OAB:7880-A

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES DA AVALIÇÃO 

JUNTADA AOS AUTOS À FLS. 2016/1018. AINDA, A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA PARA EFETIVAR O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA COMPLEMENTAR, CONFORME CERTIDÃO DE FL. 

10141015, NO PRAZO DE 05 DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 42885 Nr: 5703-62.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDS-E, LBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDCM, MCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX BARBOZA ROCHA - 

OAB:19067-O, Érica Alves Diniz Porfirio - OAB:14027-MT, RUI 

CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - OAB:4962-B, VOLMIR RUBIN - 

OAB:13078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorrido o prazo não houve qualquer manifestação da 

parte interessada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 99968 Nr: 2669-69.2013.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RCI 
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BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO JÚNIOR RIBEIRO COLOMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:94.243

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - 

OAB:10271-MT

 VISTOS.

Nos termos do art. 1.010, §3º do NCPC, REMETAM-SE os autos ao E. 

Tribunal de Justiça Estadual, com as nossas homenagens e anotações de 

praxe.

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 97855 Nr: 355-53.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMERI DA CUNHA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO DA SILVA MATOS, 

FAUSTO SCHOLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, LENE ENGLER DA SILVA - OAB:20.093/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL SGUAREZI - 

OAB:8347/MT

 VISTOS.

Nos termos do art. 1.010, §3º do NCPC, REMETAM-SE os autos ao E. 

Tribunal de Justiça Estadual, com as nossas homenagens e anotações de 

praxe.

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 100173 Nr: 2896-59.2013.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚLEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SIDNEI BORGES 

DOS SANTOS, AGLAUCIO VIANA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE LOCATELLI - 

OAB:17.381, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4.398-B

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial e assim o faço 

para constituir o débito apontado na petição inicial (R$ 62.706,75) em título 

executivo judicial, na forma do art. 701, § 2º, do NCPC, com incidência de 

correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês, a 

partir da citação válida. Como consequência, resolvo o mérito da presente 

demanda, na forma do art. 487, inciso I, do NCPC.CONDENO, ainda, a parte 

requerida ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, 

além de honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% do valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 82, § 2º, do NCPC.Após o 

trânsito em julgado, convertido o mandado inicial em executivo, este 

passará a tramitar segundo o rito especial dos arts. 523 e ss. do NCPC, 

devendo a parte exequente, caso tenha interesse no prosseguimento da 

cobrança, apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, na forma da lei.Publique-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 128810 Nr: 4656-72.2015.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINEUSA CURIOLETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O (A) ADVOGADO (A) DA 

PARTE AUTORA DA CONSULTA DE ENDEREÇOS JUNTADAS AOS AUTOS 

(FLS. 126/130), REQUERENDO O QUE DE DIREITO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 32793 Nr: 1947-79.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DEMEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:9.123/MT, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:9 993 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA DAR 

ANDAMENTO AO FEITO, REQUERENDO O QUE DE DIREITO, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 114890 Nr: 6270-49.2014.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO JUNIOR ESCOBAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA DAR 

ANDAMENTO AO FEITO, REQUERENDO O QUE DE DIREITO, NO PRAZO 

LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 102326 Nr: 5286-02.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI MAITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLATAFORMA COMERCIO DE CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADERSON ROSSET - 

OAB:15.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que até a presente data não houve qualquer manifestação da 

parte interessada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 61243 Nr: 4537-87.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO LUIZ MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE DOS SANTOS SILVA - 

OAB:17824-O, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5425-B, FERNANDA 

GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/MT, LEANDRO RAFAEL PERIUS - 

OAB:20.089/o

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON FUGIHARA - 

OAB:17860, ROGERIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:13704/MT

 Certifico que até a presente data não houve qualquer manifestação da 

parte executada a cerca da penhora

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 22847 Nr: 3099-36.2004.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL JORGE DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 
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OAB:9.123/MT, ARIVALDO MOREIRA DA SILVA - OAB:61067, JOSÉ 

ANTONIO MOREIRA - OAB:62.724, LEONARDO HENRIQUE VIECILI 

ALVES - OAB:193229/SP, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:9 993 B, 

ROGÉRIO BERGONSO MOREIRA DA SILVA - OAB:182961/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 Certifico que decorreu o prazo de 10(dez)dias sem que houvesse 

qualquer manifestação da parte autora acerca do interesse no 

prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 130685 Nr: 5688-15.2015.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA FÉ INSUMOS AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILCENO CALEFFI - OAB:19.010

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT

 Certifico que decorreu o prazo sem manifestação do embargado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 84377 Nr: 3611-72.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, MACR, CAROLINA DE CASSIA CARDIM RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER ALEXANDRE RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que até a presente data não houve qualquer manifestação da 

Delegacia Seccional de Policia de Ourinhos-SP no sentido de prestar 

informação a cerca do cumprimento de mandado de prisão civil.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 91180 Nr: 2935-90.2012.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDACIRA MARIA MARI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2935-90.2012.811.0040

 ESPÉCIE: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

PARTE RÉ: ALDACIRA MARIA MARI DE OLIVEIRA

CITANDO(A, S): Aldacira Maria Mari de Oliveira, Cpf: 65173961104 

Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua Bene, 1749 C, Bairro: Benjamim 

Raiser, Cidade: Sorriso-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/04/2012

VALOR DA CAUSA: R$ 6.278,73

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 5 

(cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: A Autora, em 22/01/2010, celebrou com o réu um 

contrato de n° 650115292 para financiamento de veículos, com garantia de 

Alienação Fiduciária. Assegurando o contrato supra citado, o réu 

ofereceu, em alienação fiduciária, o bem a seguir discriminado, 

tornando-se a autora, proprietária fiduciário e o alienante, mero possuidor 

e depositário do mesmo. Ocorre que a devedora fiduciária não cumpriu as 

obrigações assumidas, deixando de pagar as prestações vencidas em 

22/09/2011 a 22/02/2012, perfazendo-se o total no valor de R$ 1.678,169 

(um mil e seiscentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos), da data 

constante dos cálculos e as parcelas vincendas em 22/03/2012 a 

22/01/2014 no valor total de R$ 4.600,57( quatro mil e seiscentos reais e 

cinquenta e seis centavos) tornando-se inadimplente, razão pela qual foi 

constituído em mora, comprovada pela notificação cartorária ou 

instrumento de protesto.

 DESPACHO: Visto/VD. Cumpra-se na integralidade, a decisão proferida à 

fl. 62, expedindo o competente edital de citação. Sorriso/MT, 27 de abril de 

2017.ANDERSON CANDIOTTO. Juiz de Direito

Eu, Kerollaynne Ferreira Moraes, digitei.

 Sorriso - MT, 3 de maio de 2018.

Cleusa Teresinha da Silva

Gestor(a) Judiciário(a) em Substituição Legal

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 117326 Nr: 8180-14.2014.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAHELE INDÚSTRIA DE CALÇADOS LTDA ME, 

VANDERLEI JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE SORRISO - MT

 JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

 EDITAL DE CITAÇÃO

 AÇÃO MONITÓRIA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 8180-14.2014.811.0040

 ESPÉCIE: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

PARTE RÉ: VAHELE INDÚSTRIA DE CALÇADOS LTDA ME e VANDERLEI 

JOSE DA SILVA

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e do 

despacho judicial adiante transcritos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, cumprir a obrigação exigida 

pela parte autora, consistente no pagamento do débito no valor de R$ 

6.759,73. Poderá, ainda, a parte ré, no mesmo prazo, oferecer embargos 

monitórios.

ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará isenta 

de custas e honorários. 2) Não havendo o cumprimento e nem a 

interposição de embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de 

execução adequado.

RESUMO DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA: A requerente é uma 

cooperativa de crédito autorizada pelo Banco Central do Brasil-BACEN, 

podendo emprestar dinheiro a seus associados, inclusive com taxas de 

juros diferenciadas e outras clausulas, não incidindo o código de defesa 

do consumidor nas relações decorrentes disso, visto que se trata de 

cooperativa e, ainda, de negócios e transações com ops seus 

associados. Em data de 25 de agosto de 2013, a empresa requerida 
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celebrou coma requerente um contrato de abertura de crédito- Limite de 

Cheque Especial Empresarial, cujo numero é B980839, que pactuava a 

liberação de um limite de credito em conta corrente no valor de R$ 

5.000,00(cinco mil reais). O contrato foi celebrado como fim de abrir um 

limite de crédito, com recursos próprios da requerente, para dar R$ 

120,49(cento e cinte reais e quarenta e nove centavos) que totalizando 

importe de R$ 145,21(seis mil, cento e quarenta e cinco reais e vinte e um 

centavos), a esse valor deve-se acrescer 10% a titulo de honorários 

advocatícios que perfazem a quantia de R$ 614,52(seiscentos e quatorze 

reais e cinquenta e dois centavos), o que resulta no valor de R$ 

6.759,73(seis mil, setecentos e cinquenta e nove reais e setenta e três 

centavos), conforme extrato de conta corrente em anexo, o qual 

apresenta toda a evolução do débito.

 DESPACHO/DECISÃO: Visto/MP.Considerando que as tentativas para 

localização da parte requerida restaram infrutíferas, face a 

imprescindibilidade da triangularização processual e pautado no princípio 

do impulso oficial, DETERMINO a regular CITAÇÃO/INTIMAÇÃO da parte 

requerida mediante EDITAL com prazo de 30 (trinta) dias para sua regular 

ciência e fruição do prazo legal para expressa manifestação, observando 

na espécie o regramento do artigo 256ss do NCPC.Com derradeira 

certificação do decurso de prazo da parte requerida para apresentação 

de defesa, doravante, para patrocinar os interesses e defesa do(a/s) 

réu(ré/s), forte no primado constitucional dos incisos LIV e LV do artigo 5º 

da CF/88 e corolários normativos infraconstitucionais, para a função de 

CURADOR ESPECIAL, nomeio o(a) ilustre advogado(a) FERNANDO 

HENRIQUE CEOLIN, representante do Núcleo de Prática Jurídica da 

Faculdade de Sorriso – UNIC, inscrito na OAB/MT 9602, o(a) qual 

desempenhará tal múnus público segundo a fé do seu grau acadêmico e 

por força da disposição estanque no artigo 22ss do Estatuto e Código de 

Ética da honrada OAB. Acerca desta nomeação e/ou intimação para 

manifestação no prazo legal, intime pessoalmente o (a) curador(a) 

especial em referência e, para as demais intimações vindouras, utilize o(a) 

diligente gestor(a) judicial da sistemática do DJE (art. 273, NCPC cc 

CNGC/MT).Após, se houver interesse de incapaz, dê-se vistas ao 

Ministério Público.Publique esta decisão uma vez no DJE para intimação 

das partes e, sendo o caso de atuação no feito, os membros do 

MINISTÉRIO PÚBLICO e da DEFENSORIA PÚBLICA sempre serão intimados 

pessoalmente acerca dos atos e fases judiciais ut leis orgânicas de 

regência.Desta feita, renovo vista à parte requerente para que se 

manifeste pelo prazo de 5 (cinco) dias e, decorrido o quinquídio, à 

conclusão.Cumpra, providenciando e expedindo o necessário. Sorriso/MT, 

30 de janeiro de 2017.ANDERSON CANDIOTTO.Juiz de Direito

Eu, Kerollaynne Ferreira Moraes, digitei.

 Sorriso - MT, 3 de maio de 2018.

Cleusa Teresinha da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 88774 Nr: 347-13.2012.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRO GOMES LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR NO FEITO, REQUERENDO O QUE DE DIREITO, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 104042 Nr: 7100-49.2013.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERNANDES DE SOUZA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39.274, FABIO SOUZA PONCE - OAB:9202, FERNANDA VIEIRA 

CAPUANO - OAB:150.345, JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR - 

OAB:131.443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA DAR 

ANDAMENTO AO FEITO, REQUERENDO O QUE DE DIREITO, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 103719 Nr: 6740-17.2013.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚLEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WERSIL DIAS ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZENILDA PAIDA - 

OAB:17.404/MT

 Ante ao exposto, confirmo a medida liminar de fls. 40/42, e, com fulcro 

nas disposições da Lei 6.099/74, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial 

para o fim de consolidar definitivamente a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do veículo FIAT Siena Flex Fire, 2007/2007, placa KAR-6063, 

chassi 9BD17206G73309360 nas mãos da parte autora, cuja apreensão 

torno definitiva, com a posterior devolução do VRG ao devedor, após 

apuração dos haveres em sede de liquidação de sentença.Como 

consequência, julgo extinto o feito, na forma do artigo 487, I, NCPC. 

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas judiciais e 

despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, os últimos 

arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, 

§ 2º, do Código de Processo Civil, suspendendo a exigibilidade da 

cobrança, eis que defiro a gratuidade judiciária à parte ré neste ato. 

Preclusa a via recursal, e nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias, arquivem-se os autos com as anotações e baixas de estilo, 

observadas as formalidades legais e as normas da CNGC-TJMT.Havendo 

recurso de apelação, proceda na forma do artigo 1.010 do 

NCPC.Publique-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 61048 Nr: 4341-20.2010.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER LUIS BATISTA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÁTIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, 

SERASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALENTE FUGA PIRES 

- OAB:7679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na 

inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

para o fim de:1. Declarar a inexigibilidade dos débitos imputados na petição 

inicial, relacionados à parte requerida SATIL COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA. S/A, relativamente aos cheques de fls. 27, 

determinando a baixa definitiva do nome da parte autora junto aos 

cadastros de inadimplentes pela aludida dívida.2. Condenar a parte 

requerida SATIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. S/A ao 

pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, 

devidos em favor da parte requerente, com juros de mora de 1% ao mês, 

a partir da citação (art. 405 CC c/c art. 161, § 1º, CTN), e correção 

monetária pelo índice INPC, a partir desta data (Súmula 362, STJ).Condeno 

também a requerida SATIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. S/A ao 

pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários 

advocatícios, os últimos arbitrados em 15% do valor da condenação, na 

forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, suspendendo a 

exigibilidade da cobrança, uma vez que patrocinada por advogado 

dativo/curador especial.Transitada em julgado a sentença, e nada sendo 

requerido, arquive-se.Havendo recurso, intime-se a parte contrária para 

apresentação de suas contrarrazões e, na sequência, remetam-se os 

autos à instância superior, na forma do art. 1.010, § 3º, do
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 86223 Nr: 5645-20.2011.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:248505, JOSE MARTINS - OAB:84314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5.222

 Pelo exposto, com fundamento nas disposições da Lei n.º 6.099/74, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para o fim de determinar a 

reintegração de posse do Banco Bradesco Financiamentos S/A sobre o 

bem Ford Caminhão Cargo C2631 6x4, 2003/2003, cor branca, placas 

JZO-4505, chassi 9BFZ2UMT83BB22314, consolidando a propriedade em 

mãos da parte autora.Como consequência, julgo extinto o feito, na forma 

do artigo 487, I, NCPC. CONDENO a parte requerida ao pagamento das 

custas judiciais e despesas processuais, bem como em honorários 

advocatícios, os últimos arbitrados em 15% do valor atualizado da causa, 

nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Preclusa a via 

recursal, expeça-se mandado de reintegração de posse.Havendo recurso 

de apelação, proceda na forma do artigo 1.010 do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 44655 Nr: 1587-76.2008.811.0040

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA FELIZ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GILBERTO ARGENTON, RODRIGO 

DARLAN FOCHESATTO, NEDIO PAULO OLBERMANN, ANA PAULA 

FOCHESSATO, LÚCIA LENI FOCHESSATO, ROSMILDA LURDES ALVES 

LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ESTEVES STELLATO - 

OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B, EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - OAB:18159, 

NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 VISTOS.

Nos termos do art. 1.010, §3º do NCPC, REMETAM-SE os autos ao E. 

Tribunal de Justiça Estadual, com as nossas homenagens e anotações de 

praxe.

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 119572 Nr: 1224-79.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALENTIM COLOMBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S/A -BRASIL TELECOM CELULAR 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:6835

 VISTOS.

Nos termos do art. 1.010, §3º do NCPC, REMETAM-SE os autos ao E. 

Tribunal de Justiça Estadual, com as nossas homenagens e anotações de 

praxe.

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 117775 Nr: 8521-40.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIDES HELENA RIEDI DE ANDRADE, LUIZ JOSÉ 

SEMKIW DE ANDRADE, NARCISO GUILHERME JÚNIOR, INARA TEREZINHA 

RIEDI GUILHERME, MAIRA GORETE RIEDI GUILHERME, PAULO SERGIO 

GUILHERME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBINO RIEDI, MAURO ALBERTO RIEDI, LUIZA 

RIEDI - ESPOLIO, VALERIA SILVIA PILOTO RIEDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:4050-B, LARA GALGANI DE MELO VON DENTZ - OAB:15.295A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDINO RIBEIRO - 

OAB:7979, JEFERSON CARLOTT - OAB:6679-B/MT, MARCOS 

FAVARETTO RIBEIRO - OAB:34.714/SC, SILAS DO NASCIMENTO FILHO 

- OAB:4.398-B

 VISTOS.

Nos termos do art. 1.010, §3º do NCPC, REMETAM-SE os autos ao E. 

Tribunal de Justiça Estadual, com as nossas homenagens e anotações de 

praxe.

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 106819 Nr: 9841-62.2013.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ PIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONIR PAULO SILVESTRO - 

OAB:16.005/MT, JADERSON ROSSET - OAB:15.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE DE MELO BAISE 

BARTH - OAB:11.277-B, SIGISFREDO HOEPERS - OAB:SC/7478

 Certifico que os Embargos de Declaração de fls. 189/190 foram 

interpostos tempestivamente, razão pela qual impulsiono os presentes 

autos a fim de intimar o advogado da parte requerida, via DJE, para 

manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 103852 Nr: 6886-58.2013.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNO JOSE LODI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17.528

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O (A) ADVOGADO (A) DA 

PARTE AUTORA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA JUNTADA À FL. 

76, DEVENDO REQUERER O QUE DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 56015 Nr: 97-48.2010.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VISUAL MOTOS E VEICULOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA DAS 

CONSULTAS DE ENDEREÇO REALIZADAS NO FEITO, REQUERENDO O 

QUE DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 97464 Nr: 9490-26.2012.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA DAR 

ANDAMENTO AO FEITO, REQUERENDO O QUE DE DIREITO, NO PRAZO 

LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 160837 Nr: 9609-45.2016.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEI PAULO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, GLAUDEMIR LUIZ 

DENTE, GLAUDEMIR LUIZ DENTE VEICULOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS DAMBROS - 

OAB:13.154/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO FERRAZ DÁVILA - 

OAB:11566-MS, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 Certifico que até a presente data não houve qualquer manifestação da 

parte interessada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 115831 Nr: 6961-63.2014.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISENE TERESINHA NEMERSKI SENHOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA APARECIDA MENDES 

VIEIRA - OAB:25.016/DF, RAQUEL CRISTINA ROCKENBACH BLEICH - 

OAB:7655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que até a presente data não houve qualquer manifestação da 

parte interessada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 45215 Nr: 2157-62.2008.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROQUE JOSÉ GRAPIGLIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIVAL PARTICIPAÇÕES, ADM.E 

ASSESSORIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico que até a presente data não houve qualquer manifestação da 

parte interessada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 91180 Nr: 2935-90.2012.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDACIRA MARIA MARI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para que 

compareça nesta Secretaria no horário das 12:00 às 19:00 horas a fim de 

retirar o Edital de Citação providenciando sua publicações, comprovando 

posteriormente nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 117326 Nr: 8180-14.2014.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAHELE INDÚSTRIA DE CALÇADOS LTDA ME, 

VANDERLEI JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para que 

compareça nesta Secretaria no horário das 12:00 às 19:00 horas a fim de 

retirar o Edital de Citação providenciando sua publicações, comprovando 

posteriormente nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 36431 Nr: 5536-79.2006.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR ROBERTO SCHEVINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DU PONT DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, MAURO DA SILVA ANDRIESKI - OAB:10925-B, 

ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA KLAJNER 

LESCHZINER - OAB:, JAMES LEONARDO PARENTE DE ÁVILA - 

OAB:5376/MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B, 

VANESSA PELEGRINI - OAB:10059-MT

 VISTOS.

Nos termos do art. 1.010, §3º do NCPC, REMETAM-SE os autos ao E. 

Tribunal de Justiça Estadual, com as nossas homenagens e anotações de 

praxe.

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 109257 Nr: 1637-92.2014.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEYANE TERTO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DAVOLIO LOPES - 

OAB:143.370-SP, MARISTELLA DE FARIAS MELO SANTOS - 

OAB:135132/RJ, PAULO VINÍCIOS PORTO DE AQUINO - 

OAB:14250-A/MT

 Vistos.

Conforme requerido às fls. 222/223, EXPEÇA-SE alvará judicial para 

transferência dos valores depositados às fls. 221 em favor do i. advogado 

de fls. 227.

No mais cumpra-se a sentença de fls. 217/219.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1001224-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEDI DE FATIMA RIBEIRO DINIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001224-23.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 15.221,70; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: 

REQUERIDO: CLEDI DE FATIMA RIBEIRO DINIS VISTOS. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Decreto-Lei 

n.º 911/69, ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em 

face de CLEDI DE FATIMA RIBEIRO DINIS, ambos qualificados nos autos, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. A peça inaugural veio 

acompanhada por documentos, inclusive cópia do contrato assinado entre 

as partes, sendo que as custas iniciais foram recolhidas. Para a 

concessão da medida liminar pleiteada, por expressa disposição legal, é 

necessária a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo a parte requerente cumprido este requisito, por meio de notificação 

extrajudicial encaminhada ao endereço fornecido pela requerida em 

contrato. Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a 

relação contratual com garantia de alienação fiduciária do veículo indicado, 

bem como a mora e a inadimplência do devedor. Por outro lado, há receio 

de que a parte autora sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo 

desaparecimento do mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu 

pretenso direito. Desta forma, entendo preenchidos os requisitos 

necessários à concessão da TUTELA DE URGÊNCIA, quais sejam, a 

probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável, na forma 

do artigo 300 do atual Código de Processo Civil. Ante o exposto, com base 

nos artigos 3.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 911/69 e alterações da Lei 

n.º 10.931/04, DEFIRO, liminarmente, a medida de urgência pleiteada, 

determinando a BUSCA E APREENSÃO do veículo automotor de Marca: 

VOLKSWAGEN,, Modelo: GOL 1.0, Ano: 2011, Cor: PRETA, Chassi: 

9BWAA05U8CP060266, Placa: GYR0963, descrito na inicial, com a 

subsequente e imediata entrega dos respectivos documentos pela 

devedora. Para tanto, EXPEÇA-SE o competente mandado, devendo o bem 

ser depositado em mãos da parte requerente ou de quem esta indicar, na 

qualidade de fiel depositário, mediante auto circunstanciado que deverá 

especificar o estado em que se encontra o bem. Executada a liminar, 

CITE-SE a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do 

cumprimento da liminar, pagar a integralidade da dívida, compreendidas as 

prestações vencidas e vincendas, acrescidas dos encargos decorrentes 

da inadimplência (STJ, REsp 1418593), oportunidade em que o bem lhe 

será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, com a 

redação alterada pela Lei n.º 10.931/04, art. 56). Deixo consignado que 

eventual remoção do veículo fica condicionada à comprovação concreta 

de não purgação da mora no prazo legal, mediante certidão da Secretaria. 

Poderá ainda a devedora fiduciante apresentar resposta no prazo de 15 

(quinze) dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da liminar, 

ainda que tenha se utilizado da faculdade disposta no § 2º do art. 3.º do 

Decreto-Lei n.º 911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e 

desejar a restituição. Defiro a inclusão da presente Busca e Apreensão no 

RENAVAM, inserindo o registro do gravame referente à decretação da 

busca e apreensão do veículo na base de dados do RENAVAN. 

Posteriormente, após a apreensão do bem, OFICIE-SE novamente ao 

DETRAN requisitando-se a retirada do gravame, tudo na forma do artigo 

3º, §§ 9º e 10, do Decreto-Lei 911/69. Concedo os benefícios do art. 212 

do Novo Código de Processo Civil. Intimem-se. CUMPRA-SE. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002151-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAIR FONTANA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002151-86.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 10.765,14; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

Parte Ré: REQUERIDO: CLAIR FONTANA - ME VISTOS. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Decreto-Lei 

n.º 911/69, ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA em face de CLAIR FONTANA - ME, ambos qualificados nos autos, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. A peça inaugural veio 

acompanhada por documentos, inclusive cópia do contrato assinado entre 

as partes, sendo que as custas iniciais foram recolhidas. Para a 

concessão da medida liminar pleiteada, por expressa disposição legal, é 

necessária a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo a parte requerente cumprido este requisito, por meio de notificação 

extrajudicial encaminhada ao endereço fornecido pela requerida em 

contrato. Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a 

relação contratual com garantia de alienação fiduciária do veículo indicado, 

bem como a mora e a inadimplência do devedor. Por outro lado, há receio 

de que a parte autora sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo 

desaparecimento do mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu 

pretenso direito. Desta forma, entendo preenchidos os requisitos 

necessários à concessão da TUTELA DE URGÊNCIA, quais sejam, a 

probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável, na forma 

do artigo 300 do atual Código de Processo Civil. Ante o exposto, com base 

nos artigos 3.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 911/69 e alterações da Lei 

n.º 10.931/04, DEFIRO, liminarmente, a medida de urgência pleiteada, 

determinando a BUSCA E APREENSÃO do veículo automotor de Marca: 

FIAT, Modelo: UNO MILLE WAY ECON, Ano: 2013/2013, Cor: BRANCA, 

Chassi: 9BD15844AD6877940, Renavam: 579758923, Placa: NPK0166, 

descrito na inicial, com a subsequente e imediata entrega dos respectivos 

documentos pela devedora. Para tanto, EXPEÇA-SE o competente 

mandado, devendo o bem ser depositado em mãos da parte requerente ou 

de quem esta indicar, na qualidade de fiel depositário, mediante auto 

circunstanciado que deverá especificar o estado em que se encontra o 

bem. Executada a liminar, CITE-SE a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, pagar a integralidade da 

dívida, compreendidas as prestações vencidas e vincendas, acrescidas 

dos encargos decorrentes da inadimplência (STJ, REsp 1418593), 

oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º 

do Decreto-Lei n.º 911/69, com a redação alterada pela Lei n.º 10.931/04, 

art. 56). Deixo consignado que eventual remoção do veículo fica 

condicionada à comprovação concreta de não purgação da mora no prazo 

legal, mediante certidão da Secretaria. Poderá ainda a devedora fiduciante 

apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados, de igual 

forma, a partir do cumprimento da liminar, ainda que tenha se utilizado da 

faculdade disposta no § 2º do art. 3.º do Decreto-Lei n.º 911/69, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar a restituição. Defiro a 

inclusão da presente Busca e Apreensão no RENAVAM, inserindo o 

registro do gravame referente à decretação da busca e apreensão do 

veículo na base de dados do RENAVAN. Posteriormente, após a 

apreensão do bem, OFICIE-SE novamente ao DETRAN requisitando-se a 

retirada do gravame, tudo na forma do artigo 3º, §§ 9º e 10, do 

Decreto-Lei 911/69. Concedo os benefícios do art. 212 do Novo Código de 

Processo Civil. Intimem-se. CUMPRA-SE. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001671-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CATIA CUNHA MIRANDA (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102518/5/2018 Página 311 de 825



Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001671-11.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 5.983,62; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: 

REQUERIDO: CATIA CUNHA MIRANDA VISTOS. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Decreto-Lei n.º 

911/69, ajuizada por BRADESCO FINANCIAMENTOS em face de CATIA 

CUNHA MIRANDA, ambos qualificados nos autos, tendo por objeto o bem 

descrito na inicial. A peça inaugural veio acompanhada por documentos, 

inclusive cópia do contrato assinado entre as partes, sendo que as custas 

iniciais foram recolhidas. Para a concessão da medida liminar pleiteada, 

por expressa disposição legal, é necessária a comprovação da mora ou 

do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente cumprido este 

requisito, por meio de notificação extrajudicial encaminhada ao endereço 

fornecido pela requerida em contrato. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial demonstram a relação contratual com garantia de 

alienação fiduciária do veículo indicado, bem como a mora e a 

inadimplência do devedor. Por outro lado, há receio de que a parte autora 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo desaparecimento do 

mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. Desta 

forma, entendo preenchidos os requisitos necessários à concessão da 

TUTELA DE URGÊNCIA, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o 

perigo de dano irreparável, na forma do artigo 300 do atual Código de 

Processo Civil. Ante o exposto, com base nos artigos 3.º e seguintes do 

Decreto-Lei n.º 911/69 e alterações da Lei n.º 10.931/04, DEFIRO, 

liminarmente, a medida de urgência pleiteada, determinando a BUSCA E 

APREENSÃO do veículo automotor de Marca: HONDA, Modelo: HONDA 

CIVIC LXS, Ano: 2009/2010, Cor: CINZA, Chassi: 93HFA6630AZ216434, 

Renavam: 00180876929, Placa: ATK1615, descrito na inicial, com a 

subsequente e imediata entrega dos respectivos documentos pela 

devedora. Para tanto, EXPEÇA-SE o competente mandado, devendo o bem 

ser depositado em mãos da parte requerente ou de quem esta indicar, na 

qualidade de fiel depositário, mediante auto circunstanciado que deverá 

especificar o estado em que se encontra o bem. Executada a liminar, 

CITE-SE a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do 

cumprimento da liminar, pagar a integralidade da dívida, compreendidas as 

prestações vencidas e vincendas, acrescidas dos encargos decorrentes 

da inadimplência (STJ, REsp 1418593), oportunidade em que o bem lhe 

será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, com a 

redação alterada pela Lei n.º 10.931/04, art. 56). Deixo consignado que 

eventual remoção do veículo fica condicionada à comprovação concreta 

de não purgação da mora no prazo legal, mediante certidão da Secretaria. 

Poderá ainda a devedora fiduciante apresentar resposta no prazo de 15 

(quinze) dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da liminar, 

ainda que tenha se utilizado da faculdade disposta no § 2º do art. 3.º do 

Decreto-Lei n.º 911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e 

desejar a restituição. Defiro a inclusão da presente Busca e Apreensão no 

RENAVAM, inserindo o registro do gravame referente à decretação da 

busca e apreensão do veículo na base de dados do RENAVAN. 

Posteriormente, após a apreensão do bem, OFICIE-SE novamente ao 

DETRAN requisitando-se a retirada do gravame, tudo na forma do artigo 

3º, §§ 9º e 10, do Decreto-Lei 911/69. Concedo os benefícios do art. 212 

do Novo Código de Processo Civil. Intimem-se. CUMPRA-SE. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001436-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMARA CRISTINA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO)

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLÍNICA CORPORALLE (RÉU)

ARIANE SCAQUETTI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN OAB - MT0014307A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001436-78.2017.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 100.600,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, ERRO MÉDICO, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, ERRO MÉDICO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: JOSIMARA CRISTINA PEREIRA Parte Ré: RÉU: CLÍNICA 

CORPORALLE, ARIANE SCAQUETTI VISTOS. Trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos, pelos fatos e 

fundamentos narrados na inicial. Recebida a inicial, foi determinada a 

citação da parte requerida e designada audiência de conciliação. Foi 

apresentada contestação e impugnação à contestação. Intimadas acerca 

das provas que pretendiam produzir, as partes pugnaram pela produção 

de prova pericial e testemunhal. É o relatório. Passo a sanear o feito. 

Inicialmente, afasto a preliminar de inépcia da inicial, já que os fatos foram 

narrados na inicial com clareza, sendo a exordial devidamente instruída 

com os documentos necessários. Também não há que se falar em 

modificação do valor da causa, já que o valor atribuído pela autora está de 

acordo com o disposto no artigo 292, VI, do CPC. Posto isto, e não 

havendo outras questões a serem apreciadas ou irregularidades a serem 

expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como pontos 

controvertidos: I) a ocorrência de dano material, estético e moral 

decorrente da depilação a laser feito pela autora; II) a responsabilidade da 

requerida em reparar eventual danos materiais, morais e estéticos. 

Especifico o MEIO DE PROVA ADMITIDO como sendo prova PERICIAL 

MÉDICA e TESTEMUNHAL. Nos termos do artigo 373, §1º, do CPC, 

INVERTO O ÔNUS DA PROVA, por entender que o feito está sujeito às 

regras do Código de Defesa do Consumidor e dentre essas, existe a da 

necessidade de haver equilíbrio na relação jurídica entabulada entre 

consumidor e fornecedor (art. 6º, VIII, CDC). Para realização de perícia 

médica, NOMEIO como Perito(a) Judicial o(a) Sr(a). Dr. ERNANI DA SILVA 

LARA NETO CASTRILLON, CRM/MT nº 7.922, que cumprirá 

escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de 

termo de compromisso. INTIMEM-SE as partes para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, arguirem o impedimento ou a suspensão do perito, se for 

o caso, formularem quesitos e indicarem assistente técnico (Art. 465, §1º, 

CPC). Após, INTIME-SE o(a) Sr(a). Perito(a) acerca da sua nomeação e 

dos quesitos formulados, para que apresente proposta de honorários, no 

prazo de 05 (cinco) dias (Art. 465, §2º, CPC). Apresentada a proposta de 

honorários, INTIME-SE a parte REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, depositar o valor devido dos honorários (Art. 465, §3º c/c artigo 95, 

ambos do CPC). A seguir INTIME-SE o(a) Sr(a). Perito(a) a apresentar o 

laudo em Cartório, no prazo de 30 (trinta) dias (Art. 465, caput, CPC). Com 

a apresentação do laudo, INTIMEM-SE as partes para os fins do disposto 

no artigo 477, §1º, do CPC, observando o prazo de 15 (quinze) dias. 

Havendo divergência ou dúvida das partes, intime-se o perito judicial para 

esclarecimentos, no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 477, §2º, CPC) e, em 

seguida, intimem-se novamente as partes para manifestação no prazo 

comum de 15 (quinze) dias. No mais, desde já DESIGNO audiência 

instrução e julgamento para o dia 14 de agosto de 2018, às 14h:15min. 

Consigno que, deverão as partes depositar o rol em cartório, no prazo de 

15 (quinze) dias, bem como informar sobre o uso das prerrogativas do §2º 

do artigo 455, NCPC. Caso contrário, devera proceder a parte interessada 

a intimação de suas testemunhas da data designada, devendo comprovar 

nos autos a intimação com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da 

data da audiência, salvo se tratar das hipóteses prevista no §4º, do 

mesmo dispositivo. Ainda, intimem-se as partes via DJE na pessoa de 

seus patronos e intime-se pessoalmente, caso haja requerimento de 

depoimento pessoal pela parte contrária, constando do mandado que se 

presumirão confessados os fatos contra elas alegados, caso não 

compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000450-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON MIGUEL VEDANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE TORRES VEDANA OAB - MT0014013A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME SANTOS LESSA (EXECUTADO)
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JULIANO DA SILVA SANTOS (EXECUTADO)

DARLLA DO CARMO VELASCO HIGINO LESSA (EXECUTADO)

EDVALDO ANTONIO THIMOTEO ROCHA (EXECUTADO)

ANDREIA DE PAULA RAMOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VERGINIA CHINELATO OAB - MT24047-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000450-27.2017.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 2.200.820,84; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[ESPÉCIES DE CONTRATOS]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: VILSON MIGUEL VEDANA Parte Ré: 

EXECUTADO: GUILHERME SANTOS LESSA, DARLLA DO CARMO 

VELASCO HIGINO LESSA, JULIANO DA SILVA SANTOS, ANDREIA DE 

PAULA RAMOS SANTOS, EDVALDO ANTONIO THIMOTEO ROCHA 

VISTOS. Passo à análise do pedido e impugnação acerca da 

desconsideração da personalidade jurídica em face de Edvaldo Antônio 

Thimoteo Rocha, observando-se o disposto no artigo 134, §2º, do CPC. 

Conforme se nota da inicial, o exequente pugnou pela inclusão do sócio da 

empresa Agrocrops, Sr. Edvaldo Antônio, em razão de o mesmo figurar no 

contrato social como sócio administrador da referida empresa, que se 

encontra falida. Afirmou o exequente que o Sr. Edvaldo Antônio e sua 

esposa chegaram a assinaR um novo contrato de confissão de dívida 

para sanar o débito objeto da presente execução, sendo que tal 

negociação não se concretizou porque "os executados Guilherme, Darilla, 

Juliano e Andréia se negaram a assinar alegando que, no acerto interno 

que fizeram com o requerido Edvaldo por ocasião do encerramento de sua 

sociedade e parceria, a obrigação de quitar o crédito do exequente seria 

atribuição exclusiva do Sr. Edvaldo" (sic), fato este que, segundo o 

exequente, demonstra o reconhecimento pessoal do impugnante frente à 

obrigação de pagar o débito em discussão. Pois bem. Inobstante as 

alegações do exequente, entendo que não restou demonstrado o desvio 

de finalidade e/ou a confusão patrimonial do Sr. Edvaldo Antônio com a 

empresa que lhe pertence (art. 50, CC), de modo que não há que se falar 

em desconsideração da personalidade jurídica. Tais eventos, aliás, exigem 

prova cabal, o que não ocorreu nos autos. A propósito, vejamos o julgado 

abaixo: "RECURSOS DE APELAÇÃO – PRELIMINARES – 

INTEMPESTIVIDADE E PRESCRIÇÃO – REJEITADAS – PRESTAÇÃO DE 

CONTAS – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – INADIMPLENCIA DO INQUILINO – 

PREVISÃO CONTRATUAL DE REPASSE PELA IMOBILIÁRIA AO LOCADOR 

INDEPENTE DE PAGAMENTO PELO INQUILINO – ALUGUERES RECEBIDOS 

PELA IMOBILIÁRIA EM AÇÃO DE DESPEJO – AUSÊNCIA DE REPASSE AO 

PROPRIETÁRIO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DEVIDA – 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – SÓCIO – 

IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊCIA DE PROVAS DOS ELEMENTOS DO ART. 

50 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSOS DESPROVIDOS. 1- Na vigência do 

antigo Código de Processo Civil, quando o último dia para interposição de 

recursos terminava em fins de semana ou feriados, estendia-se o prazo 

para o primeiro dia útil seguinte. É o caso dos autos, de modo que o 

recurso da imobiliária é tempestivo e deve ser conhecido. 2- “Em se 

tratando de ação de prestação de contas, aplica-se o prazo prescricional 

geral previsto no art. 205, do C. Civil, que é de 10 (dez) anos, em função 

de seu caráter pessoal.” (Ap 61496/2015, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/07/2015, 

Publicado no DJE 14/07/2015). 3- Pela relação jurídica apresentada, cabe a 

empresa apelante, diante da alegação de não pagamento dos valores que 

seriam devidos ao Espólio, prestar as devidas contas, ainda mais diante 

da controvérsia quanto ao efetivo pagamento dos alugueres ao 

proprietário e diante do seu dever de pagamento, independentemente de 

repasse pelo inquilino. 4- “Nos termos do Código Civil, para haver a 

desconsideração da personalidade jurídica, as instâncias ordinárias 

devem, fundamentadamente, concluir pela ocorrência do desvio de sua 

finalidade ou confusão patrimonial desta com a de seus sócios, requisitos 

objetivos sem os quais a medida torna-se incabível.” (AgRg no REsp 

1496638/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

20/10/2016, DJe 28/10/2016)" (TJMT, Ap 124650/2016, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 31/01/2017, Publicado no DJE 03/02/2017)- 

destaquei. Diante disto, INDEFIRO o pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica da empresa Agrocops e DETERMINO a exclusão do 

Sr. Edvaldo Antônio Thimoteo Rocha do polo passivo da presente 

execução, bem como DETERMINO a expedição do necessário para a 

exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito relativo ao presente 

feito, conforme requerido na petição de Id 11370464. No mais, INTIME-SE o 

exequente para requerer o que de direito. INTIME-SE. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003675-89.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME LUIS HARTMANN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003675-89.2016.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 14.287,98; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[BUSCA E 

APREENSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Parte Ré: REQUERIDO: JAIME LUIS HARTMANN 

VISTOS. Ressai dos autos pedido da parte autora para conversão da 

presente ação de busca e apreensão em ação de execução de quantia 

certa, na forma das disposições do Decreto-Lei 911/69. DECIDO. Segundo 

se extrai da legislação aplicável ao caso, nas hipóteses em que o bem não 

for encontrado, o credor poderá requerer a conversão da ação de busca 

e apreensão em ação executiva. Dispõe o artigo 4º, do Decreto Lei nº 

911/69 que: “Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não 

se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos 

mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação 

executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II do Código de 

Processo Civil”. Nesse sentido: “Alienação fiduciária. Admite-se pedido de 

conversão de busca e apreensão em execução por quantia certa, feito 

antes da citação do réu. Exegese do art. 294 do CPC. Faculdade prevista 

nos artigos 4º e 5º do Decreto-lei 911/69, com a redação que lhes foi dada 

pela recente lei 13.043/2014, segundo a qual não encontrado o bem, fica 

facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido 

de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista na lei 

processual civil. (TJ-SP - AI: 21902019020158260000 SP 

2190201-90.2015.8.26.0000, Relator: Soares Levada, Data de Julgamento: 

30/09/2015, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

02/10/2015)” Desta maneira, com fundamento no art. 4º do Decreto-lei 

911/69, defiro o pedido da parte autora e CONVERTO a ação de busca e 

apreensão em execução por quantia certa. Procedam-se as necessárias 

anotações junto ao Sistema Informatizado e/ou PJE. A seguir, cite-se a 

parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito (art. 829 NCPC), sob pena de não o fazendo ser-lhe penhorados 

tantos bens quantos forem necessários para garantia do débito principal 

atualizado, juros, custas e honorários advocatícios (art. 831 do NCPC), ou, 

oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de 

penhora, depósito ou caução (art. 914 e 915 do NCPC). Caso a constrição 

recaia sobre imóveis, intime-se o(a) cônjuge, se casado for, bem como 

providencie o registro da penhora junto ao Cartório de Registro de Imóveis 

competente, nos termos do art. 842 do NCPC. Desde logo, fixo os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito devidamente 

atualizado, sendo que em caso de integral pagamento no prazo acima, a 

verba honorária deve ser reduzida pela metade (art. 827, caput e 

parágrafo primeiro do NCPC). Concedo os benefícios do art. 212 do Novo 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004458-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102518/5/2018 Página 313 de 825



CAIO ANIBAL RODER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004458-47.2017.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 14.326,20; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[BUSCA E 

APREENSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO 

DAYCOVAL S/A Parte Ré: REQUERIDO: CAIO ANIBAL RODER VISTOS. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Decreto-Lei n.º 911/69, ajuizada por BANCO 

DAYCOVAL S/A em face de CAIO ANIBAL RODER, ambos qualificados 

nos autos, tendo por objeto o bem descrito na inicial. A peça inaugural veio 

acompanhada por documentos, inclusive cópia do contrato assinado entre 

as partes, sendo que as custas iniciais foram recolhidas. Para a 

concessão da medida liminar pleiteada, por expressa disposição legal, é 

necessária a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo a parte requerente cumprido este requisito, por meio de notificação 

extrajudicial encaminhada ao endereço fornecido pela requerida em 

contrato e após por instrumento de protesto via edital. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial demonstram a relação contratual com 

garantia de alienação fiduciária do veículo indicado, bem como a mora e a 

inadimplência do devedor. Por outro lado, há receio de que a parte autora 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo desaparecimento do 

mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. Desta 

forma, entendo preenchidos os requisitos necessários à concessão da 

TUTELA DE URGÊNCIA, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o 

perigo de dano irreparável, na forma do artigo 300 do atual Código de 

Processo Civil. Ante o exposto, com base nos artigos 3.º e seguintes do 

Decreto-Lei n.º 911/69 e alterações da Lei n.º 10.931/04, DEFIRO, 

liminarmente, a medida de urgência pleiteada, determinando a BUSCA E 

APREENSÃO do veículo automotor de Marca: FIAT, Modelo: MILLE - FIRE 

1.0 8V, Ano: 2006, Cor: VERDE, Chassi: 9BD15822764880141, Renavam: 

901636185, Placa: HSG4734, descrito na inicial, com a subsequente e 

imediata entrega dos respectivos documentos pela devedora. Para tanto, 

EXPEÇA-SE o competente mandado, devendo o bem ser depositado em 

mãos da parte requerente ou de quem esta indicar, na qualidade de fiel 

depositário, mediante auto circunstanciado que deverá especificar o 

estado em que se encontra o bem. Executada a liminar, CITE-SE a parte 

requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da 

liminar, pagar a integralidade da dívida, compreendidas as prestações 

vencidas e vincendas, acrescidas dos encargos decorrentes da 

inadimplência (STJ, REsp 1418593), oportunidade em que o bem lhe será 

restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, com a 

redação alterada pela Lei n.º 10.931/04, art. 56). Deixo consignado que 

eventual remoção do veículo fica condicionada à comprovação concreta 

de não purgação da mora no prazo legal, mediante certidão da Secretaria. 

Poderá ainda a devedora fiduciante apresentar resposta no prazo de 15 

(quinze) dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da liminar, 

ainda que tenha se utilizado da faculdade disposta no § 2º do art. 3.º do 

Decreto-Lei n.º 911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e 

desejar a restituição. Defiro a inclusão da presente Busca e Apreensão no 

RENAVAM, inserindo o registro do gravame referente à decretação da 

busca e apreensão do veículo na base de dados do RENAVAN. 

Posteriormente, após a apreensão do bem, OFICIE-SE novamente ao 

DETRAN requisitando-se a retirada do gravame, tudo na forma do artigo 

3º, §§ 9º e 10, do Decreto-Lei 911/69. Concedo os benefícios do art. 212 

do Novo Código de Processo Civil. Intimem-se. CUMPRA-SE. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000591-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER MARIO MAAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000591-12.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 22.724,69; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[EXPROPRIAÇÃO DE BENS, BUSCA E APREENSÃO]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT Parte 

Ré: REQUERIDO: EDER MARIO MAAS VISTOS. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO, em que a parte autora busca em síntese a tutela 

jurisdicional específica e demais corolários de regência, colacionando nos 

autos a documentação legal necessária. Demonstrou a parte requerente a 

relação contratual que mantém com a parte requerida, tendo por objeto a 

busca e apreensão do veículo melhor descrito na exordial, bem como 

demonstra, a mora da parte requerida, na forma do §2º do art. 2º do 

Decreto-Lei n.º 911/69. Nesse contexto, a busca e apreensão liminar do 

bem é medida autorizada pelo art. 3º, caput, do Decreto-Lei n.º 911/69, 

responsabilizando-se o requerente por eventuais prejuízos que a medida 

injustamente acarretar ao demandado, como prevê o §7º daquele 

comando legal. Ante o exposto, DEFIRO a busca e apreensão do veículo 

descrito na peça inaugural. Proceda-se a inserção da restrição judicial na 

base de dados do RENAVAM, por meio do sistema RENAJUD. Realiza a 

apreensão do veículo, de ato contínuo proceda à baixa do gravame, tudo 

nos termos do § 9º, do artigo 3º, do Dec. Lei 911/69. Tendo em vista que a 

utilidade da ação se restringe a apreensão do bem, a perfectibilização da 

triangularização processual somente poderá ser efetivada após o 

cumprimento da medida liminar, ou seja, após a apreensão do veículo. 

Assim, se concretizada a apreensão, CITE-SE a parte requerida para 

responder, em 15 (quinze) dias, ou, sem prejuízo da resposta, para pagar 

a integralidade da dívida em 05 (cinco) dias, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus. Na hipótese de pagamento integral da dívida, 

deverão ser computados juros legais e correção monetária, custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito. Consigne-se que, cinco dias após a 

apreensão, consolidar-se-ão a posse e propriedade plena do bem no 

patrimônio da parte requerente, estando este autorizado a transferir a 

propriedade do bem junto às repartições competentes, para si próprio ou 

para terceiro por ele indicado. Contudo, deve a parte requerente diligenciar 

junto à secretaria da 3ª Vara requisitando certidão nos autos do decurso 

do prazo da purgação da mora, somente após tal diligencia é que este 

consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem (art. 

3º, §1º, Dec. Lei 911/69). Nomeio como depositário do bem o autor, 

conforme requerido na inicial, na pessoa de um dos funcionários ou na 

pessoa de um dos procuradores ou ainda nas pessoas autorizadas pelo 

autor. Não sendo possível a apreensão do bem em virtude de sua não 

localização, remeta os autos ao arquivo provisório até o integral 

cumprimento da liminar, ou até que a parte autora promova o necessário à 

conversão da medida em execução, consoante o disposto no artigo 4º do 

Dec. Lei 911/69. Intime-se. Cumpra, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de 

Direito, em substituição Legal.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001604-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO VALENTE FUGA PIRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO PEREIRA ALVES (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001604-46.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 70.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO, COMPRA E VENDA, OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: 

ALVARO VALENTE FUGA PIRES Parte Ré: RÉU: CRISTIANO PEREIRA 

ALVES VISTOS. Tratam-se de embargos de declaração ofertados por 

ALVARO VALENTE FUGA PIRES, em face da r. decisão proferida no Id 

12610945, alegando que houve omissão quanto ao pedido liminar de 

consignação em pagamento e licenciamento do veículo pelo autor, 

pugnando para que tais omissões sejam sanadas, requerendo, ainda, seja 

dado efeitos infringentes ao presente recurso para deferir que seja 

deferida a tutela de urgência para determinar ao vendedor/réu quitar o 
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financiamento tal como se obrigou no contrato e que deveria ter sido feito 

ainda em 30/03/217, bem como para que seja oficiados aos Sicredi e ao 

Detran" (sic). É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Sobre o 

instituto em pauta, estabelece o CPC/2015: “Art. 1.022. Cabem embargos 

de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.” Pois bem. Em que pesem as 

alegações da parte embargante, entendo que os embargos declaratórios 

não prestam para o fim almejado, qual seja, o reexame da matéria versada 

nos autos, na busca da modificação dos fundamentos da sentença. Neste 

sentido, vejamos o julgado abaixo: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE 

SENTENÇA QUE EXTINGUIU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA DE PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDO EM 

DEPÓSITO EM RAZÃO DA ANULAÇÃO DO CONTRATO EM QUE FUNDADO 

O PEDIDO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA 

SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA QUE CULMINOU NA 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE 

QUESTIONAMENTO RECURSAL NESSE SENTIDO – MATÉRIA PRECLUSA – 

AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INTUITO DE 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO MANTIDO – 

EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. A declaração 

de inexistência de relação jurídica entre o Banco e o autor da ação 

declaratória implica na extinção do cumprimento de sentença de 

procedência do pedido de busca e apreensão convertido em depósito 

fundado no suposto inadimplemento do contrato cuja nulidade foi 

declarada pela sentença proferida na ação declaratória. 2. O eg. STJ já 

pacificou o entendimento de que “a contradição que autoriza o manejo dos 

embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e 

o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre 

entre a decisão e as provas dos autos” (STJ – 2ª Turma – REsp 

1145636/SC – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 03/05/2011, 

DJe 09/05/2011), e de que a “boa técnica dos embargos declaratórios visa 

a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências 

internas, capaz de ameaçarem sua inteireza” e, portanto, não serve para 

o embargante “obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca 

de decisão que lhe seja favorável” (STJ – 6ª Turma – EDcl no REsp 

440.106/RJ – Rel. Min. CELSO LIMONGI – j. 17/06/2010, DJe 23/08/2010). 3. 

“Não se vislumbrando no acórdão o vício que lhe foi atribuído pela 

embargante - omissão, conforme o artigo 535, inciso II, do Código de 

Processo Civil - impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, que não 

se prestam, conforme tranqüila orientação jurisprudencial, à rediscussão 

da matéria decidida” (TJMT – 1ª Câm. Cível – EDcl 80779/2010 – Rel. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI – j. 24/08/2010, Data da publicação no DJE 

31/08/2010)”(TJMT, ED 120272/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 

16/11/2015) - destaquei. Destaco, que diante do indeferimento dos 

pedidos liminares de autorização de licenciamento do veículo e expedição 

de ofício ao Sicredi para solicitar o saldo devedor do consórcio, com o 

fundamento de que o autor adquiriu veículo objeto de alienação em 

garantia, estando ciente da existência da alienação, restando consignado 

ainda da decisão que, em juízo de cognição sumária, não ficou 

demonstrado o cumprimento integral da obrigação, por consequencia, 

resta evidente a prejudicialidade do pedido liminar de consignação em 

pagamento prejudicado, não havendo que se falar, portanto, em omissão. 

Deste modo, entendo qualquer irresignação do embargante em relação à 

decisão prolatada deve ser objeto de recurso cabível na espécie. Diante 

de todo exposto, CONHEÇO, todavia, REJEITO OS EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS, mantendo-se o decisum embargado em seus exatos 

termos. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de 

Direito, em Substituição Legal.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005699-56.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN MAURICIO LEMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005699-56.2017.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 27.656,38; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

Parte Ré: REQUERIDO: IVAN MAURICIO LEMES VISTOS. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Decreto-Lei 

n.º 911/69, ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA em face de IVAN MAURICIO LEMES,, ambos qualificados nos autos, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. A peça inaugural veio 

acompanhada por documentos, inclusive cópia do contrato assinado entre 

as partes, sendo que as custas iniciais foram recolhidas. Para a 

concessão da medida liminar pleiteada, por expressa disposição legal, é 

necessária a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo a parte requerente cumprido este requisito, por meio de notificação 

extrajudicial encaminhada ao endereço fornecido pela requerida em 

contrato e após por instrumento de protesto via edital. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial demonstram a relação contratual com 

garantia de alienação fiduciária do veículo indicado, bem como a mora e a 

inadimplência do devedor. Por outro lado, há receio de que a parte autora 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo desaparecimento do 

mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. Desta 

forma, entendo preenchidos os requisitos necessários à concessão da 

TUTELA DE URGÊNCIA, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o 

perigo de dano irreparável, na forma do artigo 300 do atual Código de 

Processo Civil. Ante o exposto, com base nos artigos 3.º e seguintes do 

Decreto-Lei n.º 911/69 e alterações da Lei n.º 10.931/04, DEFIRO, 

liminarmente, a medida de urgência pleiteada, determinando a BUSCA E 

APREENSÃO do veículo automotor de Marca: CHEVROLET, Modelo: S10 

LTZ FD2, Ano: 2012/2013, Cor: PRATA, Chassi: 9BG148LP0DC453782, 

Renavam: 525363270, Placa: OBD3763, descrito na inicial, com a 

subsequente e imediata entrega dos respectivos documentos pela 

devedora. Para tanto, EXPEÇA-SE o competente mandado, devendo o bem 

ser depositado em mãos da parte requerente ou de quem esta indicar, na 

qualidade de fiel depositário, mediante auto circunstanciado que deverá 

especificar o estado em que se encontra o bem. Executada a liminar, 

CITE-SE a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do 

cumprimento da liminar, pagar a integralidade da dívida, compreendidas as 

prestações vencidas e vincendas, acrescidas dos encargos decorrentes 

da inadimplência (STJ, REsp 1418593), oportunidade em que o bem lhe 

será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, com a 

redação alterada pela Lei n.º 10.931/04, art. 56). Deixo consignado que 

eventual remoção do veículo fica condicionada à comprovação concreta 

de não purgação da mora no prazo legal, mediante certidão da Secretaria. 

Poderá ainda a devedora fiduciante apresentar resposta no prazo de 15 

(quinze) dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da liminar, 

ainda que tenha se utilizado da faculdade disposta no § 2º do art. 3.º do 

Decreto-Lei n.º 911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e 

desejar a restituição. Defiro a inclusão da presente Busca e Apreensão no 

RENAVAM, inserindo o registro do gravame referente à decretação da 

busca e apreensão do veículo na base de dados do RENAVAN. 

Posteriormente, após a apreensão do bem, OFICIE-SE novamente ao 

DETRAN requisitando-se a retirada do gravame, tudo na forma do artigo 

3º, §§ 9º e 10, do Decreto-Lei 911/69. Concedo os benefícios do art. 212 

do Novo Código de Processo Civil. Intimem-se. CUMPRA-SE. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000488-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ANTONIA AVILA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000488-05.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 8.794,28; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. Parte Ré: REQUERIDO: ANTONIA 

AVILA DE SOUZA VISTOS. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido liminar, fundamentada no Decreto-Lei n.º 911/69, ajuizada por 

BANCO GMAC S.A em face de ANTONIA AVILA DE SOUZA, ambos 

qualificados nos autos, tendo por objeto o bem descrito na inicial. A peça 

inaugural veio acompanhada por documentos, inclusive cópia do contrato 

assinado entre as partes, sendo que as custas iniciais foram recolhidas. 

Para a concessão da medida liminar pleiteada, por expressa disposição 

legal, é necessária a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, tendo a parte requerente cumprido este requisito, por meio de 

notificação extrajudicial encaminhada ao endereço fornecido pela 

requerida em contrato e após por instrumento de protesto via edital. Com 

efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a relação contratual 

com garantia de alienação fiduciária do veículo indicado, bem como a mora 

e a inadimplência do devedor. Por outro lado, há receio de que a parte 

autora sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo desaparecimento 

do mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. Desta 

forma, entendo preenchidos os requisitos necessários à concessão da 

TUTELA DE URGÊNCIA, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o 

perigo de dano irreparável, na forma do artigo 300 do atual Código de 

Processo Civil. Ante o exposto, com base nos artigos 3.º e seguintes do 

Decreto-Lei n.º 911/69 e alterações da Lei n.º 10.931/04, DEFIRO, 

liminarmente, a medida de urgência pleiteada, determinando a BUSCA E 

APREENSÃO do veículo automotor de Marca: CHEVROLET, Modelo: CELTA 

1.0 4P LT 2014, Ano: 2013/2014, Cor: BRANCO, Chassi: 

9BGRP48F0EG222289, Renavam: 00588885797, Placa: OBE-1865, 

descrito na inicial, com a subsequente e imediata entrega dos respectivos 

documentos pela devedora. Para tanto, EXPEÇA-SE o competente 

mandado, devendo o bem ser depositado em mãos da parte requerente ou 

de quem esta indicar, na qualidade de fiel depositário, mediante auto 

circunstanciado que deverá especificar o estado em que se encontra o 

bem. Executada a liminar, CITE-SE a parte requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, pagar a integralidade da 

dívida, compreendidas as prestações vencidas e vincendas, acrescidas 

dos encargos decorrentes da inadimplência (STJ, REsp 1418593), 

oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º 

do Decreto-Lei n.º 911/69, com a redação alterada pela Lei n.º 10.931/04, 

art. 56). Deixo consignado que eventual remoção do veículo fica 

condicionada à comprovação concreta de não purgação da mora no prazo 

legal, mediante certidão da Secretaria. Poderá ainda a devedora fiduciante 

apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados, de igual 

forma, a partir do cumprimento da liminar, ainda que tenha se utilizado da 

faculdade disposta no § 2º do art. 3.º do Decreto-Lei n.º 911/69, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar a restituição. Defiro a 

inclusão da presente Busca e Apreensão no RENAVAM, inserindo o 

registro do gravame referente à decretação da busca e apreensão do 

veículo na base de dados do RENAVAN. Posteriormente, após a 

apreensão do bem, OFICIE-SE novamente ao DETRAN requisitando-se a 

retirada do gravame, tudo na forma do artigo 3º, §§ 9º e 10, do 

Decreto-Lei 911/69. Concedo os benefícios do art. 212 do Novo Código de 

Processo Civil. Intimem-se. CUMPRA-SE. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000164-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIVALDO SANTOS ALVES BELARDEZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000164-15.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 12.008,82; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Parte Ré: REQUERIDO: ROSIVALDO SANTOS ALVES 

BELARDEZ VISTOS. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido liminar, fundamentada no Decreto-Lei n.º 911/69, ajuizada por BV 

FINANCEIRA S/A CFI em face de ROSIVALDO SANTOS ALVES 

BELARDES, ambos qualificados nos autos, tendo por objeto o bem 

descrito na inicial. A peça inaugural veio acompanhada por documentos, 

inclusive cópia do contrato assinado entre as partes, sendo que as custas 

iniciais foram recolhidas. Para a concessão da medida liminar pleiteada, 

por expressa disposição legal, é necessária a comprovação da mora ou 

do inadimplemento do devedor, tendo a parte requerente cumprido este 

requisito, por meio de notificação extrajudicial encaminhada ao endereço 

fornecido pela requerida em contrato e após por instrumento de protesto 

via edital. Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram a 

relação contratual com garantia de alienação fiduciária do veículo indicado, 

bem como a mora e a inadimplência do devedor. Por outro lado, há receio 

de que a parte autora sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo 

desaparecimento do mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu 

pretenso direito. Desta forma, entendo preenchidos os requisitos 

necessários à concessão da TUTELA DE URGÊNCIA, quais sejam, a 

probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável, na forma 

do artigo 300 do atual Código de Processo Civil. Ante o exposto, com base 

nos artigos 3.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 911/69 e alterações da Lei 

n.º 10.931/04, DEFIRO, liminarmente, a medida de urgência pleiteada, 

determinando a BUSCA E APREENSÃO do veículo automotor de Marca: 

HYUNDAI, Modelo: SONATA SEDAN GLS 2.4 16V, Ano: 2011/2012, Cor: 

PRETA, Chassi: KMHEC41CBCA288043, Placa: OAR0303, descrito na 

inicial, com a subsequente e imediata entrega dos respectivos documentos 

pela devedora. Para tanto, EXPEÇA-SE o competente mandado, devendo o 

bem ser depositado em mãos da parte requerente ou de quem esta indicar, 

na qualidade de fiel depositário, mediante auto circunstanciado que deverá 

especificar o estado em que se encontra o bem. Executada a liminar, 

CITE-SE a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do 

cumprimento da liminar, pagar a integralidade da dívida, compreendidas as 

prestações vencidas e vincendas, acrescidas dos encargos decorrentes 

da inadimplência (STJ, REsp 1418593), oportunidade em que o bem lhe 

será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, com a 

redação alterada pela Lei n.º 10.931/04, art. 56). Deixo consignado que 

eventual remoção do veículo fica condicionada à comprovação concreta 

de não purgação da mora no prazo legal, mediante certidão da Secretaria. 

Poderá ainda a devedora fiduciante apresentar resposta no prazo de 15 

(quinze) dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da liminar, 

ainda que tenha se utilizado da faculdade disposta no § 2º do art. 3.º do 

Decreto-Lei n.º 911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e 

desejar a restituição. Defiro a inclusão da presente Busca e Apreensão no 

RENAVAM, inserindo o registro do gravame referente à decretação da 

busca e apreensão do veículo na base de dados do RENAVAN. 

Posteriormente, após a apreensão do bem, OFICIE-SE novamente ao 

DETRAN requisitando-se a retirada do gravame, tudo na forma do artigo 

3º, §§ 9º e 10, do Decreto-Lei 911/69. Concedo os benefícios do art. 212 

do Novo Código de Processo Civil. Intimem-se. CUMPRA-SE. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005497-79.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INALDA CLEAS ALVES VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005497-79.2017.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 8.508,36; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO PAN S.A. Parte Ré: REQUERIDO: INALDA CLEAS 
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ALVES VIEIRA VISTOS. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido liminar, fundamentada no Decreto-Lei n.º 911/69, ajuizada por 

BANCO PAN S.A em face de INALDA CLEAS ALVES VIEIRA, ambos 

qualificados nos autos, tendo por objeto o bem descrito na inicial. A peça 

inaugural veio acompanhada por documentos, inclusive cópia do contrato 

assinado entre as partes, sendo que as custas iniciais foram recolhidas. 

Para a concessão da medida liminar pleiteada, por expressa disposição 

legal, é necessária a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, tendo a parte requerente cumprido este requisito, por meio de 

notificação extrajudicial encaminhada ao endereço fornecido pela 

requerida em contrato. Com efeito, os documentos atrelados à inicial 

demonstram a relação contratual com garantia de alienação fiduciária do 

veículo indicado, bem como a mora e a inadimplência do devedor. Por outro 

lado, há receio de que a parte autora sofra danos pelo uso inadequado do 

bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando impedir a aplicação de 

seu pretenso direito. Desta forma, entendo preenchidos os requisitos 

necessários à concessão da TUTELA DE URGÊNCIA, quais sejam, a 

probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável, na forma 

do artigo 300 do atual Código de Processo Civil. Ante o exposto, com base 

nos artigos 3.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 911/69 e alterações da Lei 

n.º 10.931/04, DEFIRO, liminarmente, a medida de urgência pleiteada, 

determinando a BUSCA E APREENSÃO do veículo automotor de Marca: 

HONDA, Modelo: BIZ 0P BASICO 110I, Ano: 2017/2017, Cor: VERMELHA, 

Chassi: 9C2JC7000HR204627, Renavam: 00182290565, descrito na inicial, 

com a subsequente e imediata entrega dos respectivos documentos pela 

devedora. Para tanto, EXPEÇA-SE o competente mandado, devendo o bem 

ser depositado em mãos da parte requerente ou de quem esta indicar, na 

qualidade de fiel depositário, mediante auto circunstanciado que deverá 

especificar o estado em que se encontra o bem. Executada a liminar, 

CITE-SE a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do 

cumprimento da liminar, pagar a integralidade da dívida, compreendidas as 

prestações vencidas e vincendas, acrescidas dos encargos decorrentes 

da inadimplência (STJ, REsp 1418593), oportunidade em que o bem lhe 

será restituído livre de ônus (art. 3º, § 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, com a 

redação alterada pela Lei n.º 10.931/04, art. 56). Deixo consignado que 

eventual remoção do veículo fica condicionada à comprovação concreta 

de não purgação da mora no prazo legal, mediante certidão da Secretaria. 

Poderá ainda a devedora fiduciante apresentar resposta no prazo de 15 

(quinze) dias, contados, de igual forma, a partir do cumprimento da liminar, 

ainda que tenha se utilizado da faculdade disposta no § 2º do art. 3.º do 

Decreto-Lei n.º 911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e 

desejar a restituição. Defiro a inclusão da presente Busca e Apreensão no 

RENAVAM, inserindo o registro do gravame referente à decretação da 

busca e apreensão do veículo na base de dados do RENAVAN. 

Posteriormente, após a apreensão do bem, OFICIE-SE novamente ao 

DETRAN requisitando-se a retirada do gravame, tudo na forma do artigo 

3º, §§ 9º e 10, do Decreto-Lei 911/69. Concedo os benefícios do art. 212 

do Novo Código de Processo Civil. Intimem-se. CUMPRA-SE. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001292-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO VENANCIO DA SILVA VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001292-70.2018.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 24.557,65; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/[BUSCA E 

APREENSÃO]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: REQUERIDO: LEANDRO 

VENANCIO DA SILVA VIEIRA VISTOS. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Decreto-Lei n.º 911/69, 

ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face de 

LEANDRO VENANCIO DA SILVA VIEIRA, ambos qualificados nos autos, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. A peça inaugural veio 

acompanhada por documentos, inclusive cópia do contrato assinado entre 

as partes, sendo que as custas iniciais foram recolhidas. Para a 

concessão da medida liminar pleiteada, por expressa disposição legal, é 

necessária a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo a parte requerente cumprido este requisito, por meio de notificação 

extrajudicial encaminhada ao endereço fornecido pela requerida em 

contrato e após por instrumento de protesto via edital. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial demonstram a relação contratual com 

garantia de alienação fiduciária do veículo indicado, bem como a mora e a 

inadimplência do devedor. Por outro lado, há receio de que a parte autora 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo desaparecimento do 

mesmo, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. Desta 

forma, entendo preenchidos os requisitos necessários à concessão da 

TUTELA DE URGÊNCIA, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o 

perigo de dano irreparável, na forma do artigo 300 do atual Código de 

Processo Civil. Ante o exposto, com base nos artigos 3.º e seguintes do 

Decreto-Lei n.º 911/69 e alterações da Lei n.º 10.931/04, DEFIRO, 

liminarmente, a medida de urgência pleiteada, determinando a BUSCA E 

APREENSÃO do veículo automotor de Marca: FIAT, Modelo: STRADA CS 

FLEX FIRE (CELEBRATION) 1.4 8V FLEX A/G 2P, Ano: 2012/2012, Cor: 

BRANCA, Chassi: 9BD27803MC7542301, Renavam: 473433362, Placa: 

OBB9976, descrito na inicial, com a subsequente e imediata entrega dos 

respectivos documentos pela devedora. Para tanto, EXPEÇA-SE o 

competente mandado, devendo o bem ser depositado em mãos da parte 

requerente ou de quem esta indicar, na qualidade de fiel depositário, 

mediante auto circunstanciado que deverá especificar o estado em que se 

encontra o bem. Executada a liminar, CITE-SE a parte requerida para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, pagar a 

integralidade da dívida, compreendidas as prestações vencidas e 

vincendas, acrescidas dos encargos decorrentes da inadimplência (STJ, 

REsp 1418593), oportunidade em que o bem lhe será restituído livre de 

ônus (art. 3º, § 2º do Decreto-Lei n.º 911/69, com a redação alterada pela 

Lei n.º 10.931/04, art. 56). Deixo consignado que eventual remoção do 

veículo fica condicionada à comprovação concreta de não purgação da 

mora no prazo legal, mediante certidão da Secretaria. Poderá ainda a 

devedora fiduciante apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados, de igual forma, a partir do cumprimento da liminar, ainda que 

tenha se utilizado da faculdade disposta no § 2º do art. 3.º do Decreto-Lei 

n.º 911/69, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar a 

restituição. Defiro a inclusão da presente Busca e Apreensão no 

RENAVAM, inserindo o registro do gravame referente à decretação da 

busca e apreensão do veículo na base de dados do RENAVAN. 

Posteriormente, após a apreensão do bem, OFICIE-SE novamente ao 

DETRAN requisitando-se a retirada do gravame, tudo na forma do artigo 

3º, §§ 9º e 10, do Decreto-Lei 911/69. Concedo os benefícios do art. 212 

do Novo Código de Processo Civil. Intimem-se. CUMPRA-SE. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000454-98.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO LEANDRO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000454-98.2016.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 6.750,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ALBERTO 

LEANDRO DOS SANTOS Parte Ré: RÉU: BANCO BRADESCO SA VISTOS. 

Trata-se de ação de cobrança do seguro DPVAT ajuizada por ALBERTO 

LEANDRO DOS SANTOS em face de BRADESCO SEGUROS S/A, ambos 

qualificados nos autos, pretendendo o recebimento da importância de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referentes à indenização do 

Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em razão de acidente 

automobilístico ocorrido em 14/08/2015. A inicial veio acompanhada dos 

documentos de Id. 1432177 e seguintes. Recebida a exordial, 
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determinou-se a remessa do feito ao CEJUSC para inclusão em Pauta 

Temática Periódica de Sessão de Mediação/Conciliação, bem como 

determinou a citação do demandado. No CEJUSC foi realizado exame de 

avaliação médica no autor, restando inexitosa a tentativa de conciliação 

das partes, Id 3321585. Foram apresentadas contestação (Id 3028134) e 

impugnação à contestação (Id 5049179). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Inicialmente, verifico que o caso em apreço comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, 

não havendo a necessidade de dilação probatória. Antes da análise do 

mérito, quanto ao pedido preliminar de alteração do polo passivo, com a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT na 

demanda, entendo que não assiste razão à requerida, uma vez que 

qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar 

o valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório, assegurado 

o direito de regresso (TJMT, Ap 96734/2009, DESA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Posto isto, passo a análise do 

mérito. Urge destacar que a matéria em comento está disciplinada pela Lei 

nº 6.194/74, com as alterações subsequentes, além de regulamentações 

expedidas pelos órgãos competentes. Para recebimento do seguro 

DPVAT, a parte demandante deve comprovar os seguintes requisitos: a) a 

ocorrência do sinistro automobilístico; b) a invalidez permanente; e c) o 

nexo causal entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente. 

Nesse contexto, destaca-se que o primeiro requisito – acidente 

automobilístico - restou preenchido pelos documentos carreados aos 

autos pelo demandante, os quais são conclusivos que o requerente se 

envolveu em um acidente de trânsito ocorrido no dia 14/08/2015 (Id 

1432215). No que tange aos demais requisitos – invalidez permanente e 

nexo causal -, é certo que também restaram comprovados pela avaliação 

médica realizada perante o CEJUSC (Id 3321585), da qual se extrai que o 

autor sofreu trauma crânio encefálico grave, sendo o dano anatômico e/ou 

funcional definitivo parcial em grau de 75% para cada membro. Logo, 

conclui-se que o requerente cumpriu o disposto no “caput” do artigo 5º da 

Lei nº 6.194/74, segundo o qual “o pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente....”. Já 

no que se refere ao valor a ser indenizado, registre-se que, com o 

advento da Medida Provisória n° 340/06, depois convertida na Lei nº 

11.482, de 31 de maio de 2007, houve alteração na tarifação das 

indenizações do seguro obrigatório, sendo fixadas em valores 

determinados e não mais em salários mínimos. Dessa feita, as alterações 

introduzidas pela Lei nº 11.482/2007 alcançam o caso em exame, visto 

que o sinistro ocorreu após a entrada em vigor dessa última norma. Nesse 

sentido: “CIVIL - SEGURO DE VEÍCULO - DPVAT - SINISTRO POSTERIOR À 

MP 340/06 - CONDENAÇÃO COM BASE NOS VALORES PREVISTOS NA 

LEI Nº 11482/07 - RECURSO IMPROVIDO. Para os sinistros ocorridos após 

a edição da MP 340/06, o valor da condenação deve ser fixado nos 

termos das alterações à Lei 6194/74 pela Lei 11482/07.” (TJSP, 35ª 

Câmara de Direito Privado, Apelação: APL 9099594192009826, Relator: 

Mendes Gomes, Julgamento: 28/03/2011, Publicação: 31/03/2011) 

Outrossim, também é aplicável ao caso concreto as disposições contidas 

na Medida Provisória nº 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 

11.945/2009, a qual determina o pagamento da indenização proporcional 

ao grau de incapacidade, segundo a tabela da SUSEP, perfeitamente 

utilizável, vez que prevista em dispositivo legal: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA MP 451. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.945/09 AO CASO. 

CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SEGUIR OS PARÂMETROS 

APONTADOS PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI 6.194/74 E, EM CASO DE 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE, DEVE SER PAGA EM PROPORÇÃO 

À LESÃO. CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA. APELO DESPROVIDO”. 

(TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação: 70043295278, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgamento: 08/09/2011). Com efeito, o artigo 3º, § 1º, inciso II, da 

Lei nº 6.194/74 dispõe que: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo 

seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações 

por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de 

assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras 

que se seguem, por pessoa vitimada: (...) § 1º No caso da cobertura de 

que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: (...) II - quando se tratar de invalidez 

permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda 

anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, 

procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que 

corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de 

repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média 

repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, 

adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de 

sequelas residuais”. Desse modo, a indenização referente ao Seguro 

Obrigatório é devida na proporção de R$13.500,00 x 100% x 75%, qual 

seja, R$ 10.125,00 (dez mil e cento e vinte e cinco reais), referente ao 

traumatismo craniano sofrido, devendo ser descontado deste valor 

eventual montante recebido administrativamente. Ante o exposto, e por 

tudo que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a parte 

requerida ao pagamento de R$ 10.125,00 (dez mil e cento e vinte e cinco 

reais) a parte requerente, referentes à indenização do seguro obrigatório 

de danos pessoais causados por veículos automotores, acrescidos de 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 

do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso (Súmula 

580 do STJ), descontados os valores eventualmente recebidos 

administrativamente. CONDENO a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, o qual FIXO em R$ 800,00 

(oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC. Após o trânsito em 

julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe. Lado outro, havendo recurso de apelação, intime-se a 

parte contrária para apresentação de contrarrazões, com posterior 

remessa à instância superior, na forma do artigo 1.010, § 3º, do NCPC. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito, em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000934-76.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR DA SILVA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000934-76.2016.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[SEGURO]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: VILMAR DA SILVA 

DIAS Parte Ré: RÉU: BANCO BRADESCO SA VISTOS. Trata-se de ação de 

cobrança do seguro DPVAT ajuizada por VILMAR DA SILVA DIAS em face 

de BRADESCO SEGUROS S/A, ambos qualificados nos autos, 

pretendendo o recebimento da importância de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), referentes à indenização do Seguro Obrigatório de 

Veículos – DPVAT, em razão de acidente automobilístico ocorrido em 

26/10/2015. A inicial veio acompanhada dos documentos de Id. 1545259 e 

seguintes. Recebida a exordial, determinou-se a remessa do feito ao 

CEJUSC para inclusão em Pauta Temática Periódica de Sessão de 

Mediação/Conciliação, bem como determinou a citação do demandado. No 

CEJUSC foi realizado exame de avaliação médica no autor, restando 

inexitosa a tentativa de conciliação das partes, Id 4837361. Foram 

apresentadas contestação (Id 3729226) e impugnação à contestação (Id 

5049035). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, verifico 

que o caso em apreço comporta o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do inciso I do art. 355 do CPC, não havendo a necessidade de 

dilação probatória. Antes da análise do mérito, entendo que não assiste 

razão à parte requerida no que tange a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT na demanda, uma vez que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório, assegurado o 

direito de regresso (TJMT, Ap 96734/2009, DESA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 
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24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Posto isto, passo a análise do 

mérito. Urge destacar que a matéria em comento está disciplinada pela Lei 

nº 6.194/74, com as alterações subsequentes, além de regulamentações 

expedidas pelos órgãos competentes. Para recebimento do seguro 

DPVAT, a parte demandante deve comprovar os seguintes requisitos: a) a 

ocorrência do sinistro automobilístico; b) a invalidez permanente; e c) o 

nexo causal entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente. 

Nesse contexto, destaca-se que o primeiro requisito – acidente 

automobilístico - restou preenchido pelos documentos carreados aos 

autos pelo demandante, os quais são conclusivos que o requerente se 

envolveu em um acidente de trânsito ocorrido no dia 21/11/2012 (Id 

1534852). No que tange aos demais requisitos – invalidez permanente e 

nexo causal -, é certo que também restaram comprovados pela avaliação 

médica realizada perante o CEJUSC (Id 4837361), da qual se extrai que o 

autor sofreu danos no seu joelho direito, sendo o dano anatômico e/ou 

funcional definitivo parcial em grau de 50%. Logo, conclui-se que o 

requerente cumpriu o disposto no “caput” do artigo 5º da Lei nº 6.194/74, 

segundo o qual “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente...”. Já no que se refere 

ao valor a ser indenizado, registre-se que, com o advento da Medida 

Provisória n° 340/06, depois convertida na Lei nº 11.482, de 31 de maio de 

2007, houve alteração na tarifação das indenizações do seguro 

obrigatório, sendo fixadas em valores determinados e não mais em 

salários mínimos. Dessa feita, as alterações introduzidas pela Lei nº 

11.482/2007 alcançam o caso em exame, visto que o sinistro ocorreu 

após a entrada em vigor dessa última norma. Nesse sentido: “CIVIL - 

SEGURO DE VEÍCULO - DPVAT - SINISTRO POSTERIOR À MP 340/06 - 

CONDENAÇÃO COM BASE NOS VALORES PREVISTOS NA LEI Nº 

11482/07 - RECURSO IMPROVIDO. Para os sinistros ocorridos após a 

edição da MP 340/06, o valor da condenação deve ser fixado nos termos 

das alterações à Lei 6194/74 pela Lei 11482/07.” (TJSP, 35ª Câmara de 

Direito Privado, Apelação: APL 9099594192009826, Relator: Mendes 

Gomes, Julgamento: 28/03/2011, Publicação: 31/03/2011) Outrossim, 

também é aplicável ao caso concreto as disposições contidas na Medida 

Provisória nº 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.945/2009, 

a qual determina o pagamento da indenização proporcional ao grau de 

incapacidade, segundo a tabela da SUSEP, perfeitamente utilizável, vez 

que prevista em dispositivo legal: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. 

AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.945/09 AO CASO. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO 

QUE DEVE SEGUIR OS PARÂMETROS APONTADOS PELA NOVA 

REDAÇÃO DA LEI 6.194/74 E, EM CASO DE INVALIDEZ PARCIAL E 

PERMANENTE, DEVE SER PAGA EM PROPORÇÃO À LESÃO. CORRETA 

APLICAÇÃO DA TABELA. APELO DESPROVIDO”. (TJRS, 6ª Câmara Cível, 

Apelação: 70043295278, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgamento: 

08/09/2011). Com efeito, o artigo 3º, § 1º, inciso II, da Lei nº 6.194/74 

dispõe que: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) § 1º No caso da cobertura de que trata 

o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa 

a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (...) II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais”. 

Desse modo, a indenização referente ao Seguro Obrigatório é devida na 

proporção de R$13.500,00 x 25% x 50%, qual seja, R$1.687,50 (um mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente ao dano 

no joelho direito do autor, devendo ser descontado deste valor eventual 

montante recebido administrativamente. Ante o exposto, e por tudo que 

nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o 

processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, condenando a parte requerida ao pagamento 

de R$1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos) a parte requerente, referentes à indenização do seguro 

obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, 

acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do 

evento danoso (Súmula 580 do STJ), descontados os valores 

eventualmente recebidos administrativamente. CONDENO a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, o qual 

FIXO em R$800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em 

julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe. Lado outro, havendo recurso de apelação, intime-se a 

parte contrária para apresentação de contrarrazões, com posterior 

remessa à instância superior, na forma do artigo 1.010, § 3º, do NCPC. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito, em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002100-12.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SENIRA MARIA VEDANA DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002100-12.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: CAUTELAR INOMINADA (183)/

[ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: SENIRA MARIA VEDANA DUTRA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. VISTOS. SENTENÇA. Trata-se de 

Medida de Produção Antecipada de Prova com Pedido de Tutela Cautelar 

ajuizada por SENIRA MARIA VEDANA DUTRA em face de BANCO 

BRADESCO S/A, qualificados nos autos. Foi determinada a intimação da 

parte autora para comprovar a necessidade da presente cautelar 

autônoma, uma vez que já que existe ação principal em curso (proc. 

100286-62.2017-811.0040). A autora se manifestou no Id 10782217. É o 

breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Sem delongas, verifico que o 

feito comporta extinção imediata, sem resolução de mérito, diante da 

ausência de interesse processual (artigo 485, VI, CPC), uma vez que no 

curso da ação principal, não há lugar para ação autônoma de antecipação 

de provas. Mesmo porque o pedido pode ser formulado na própria 

demanda principal A propósito, vejamos os ensinamentos do doutrinador 

Elpídio Donizetti (Curso didático de direito processual civil, 20 ed. rev. 

atual. e ampl. - São Paulo: Atlas, 2017, p. 524/525): "A produção 

antecipada de provas é cabível antes da propositura da ação principal, 

quando, em razão da natural demora em se chegar à fase probatória, 

houver fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil 

a verificação de determinados fatos no curso da ação (art. 381, I). O 

deferimento da produção antecipada se subordina, neste caso, à 

comprovação do perigo de impossibilidade de produzir a prova no 

momento oportuno. Há ainda outras duas possibilidades de produção 

antecipada de provas previstas no novo CPC. Uma delas tem relação com 

a possibilidade de solução consensual do conflito (art. 381, II) e a outra 

com a possibilidade de se evitar o litígio caso determinada prova seja 

antecipadamente produzida (art. 381, III)" Ante ao exposto, JULGO 

EXTINTO O FEITO, sem exame do mérito, com fundamento nos artigos 485, 

inciso VI, do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais 

pela parte autora. Sem condenação em honorários, visto que a parte 

requerida não foi citada para os atos e termos da presente ação. Após o 

trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe. Lado outro, havendo recurso de apelação, 

intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões, com 

posterior remessa à instância superior, na forma do artigo 1.010, § 3º, do 

NCPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001387-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARTINS CEBALHO (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001387-37.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[ACIDENTE DE TRÂNSITO, ACIDENTE DE TRÂNSITO]. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR: LEANDRO MARTINS CEBALHO Parte Ré: 

RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

VISTOS. Trata-se de ação de cobrança do seguro DPVAT ajuizada por 

LEANDRO MARTINS CEBALHO em face de SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO S/A, ambos qualificados nos autos, 

pretendendo o recebimento da importância de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), referentes à indenização do Seguro Obrigatório de 

Veículos – DPVAT, em razão de acidente automobilístico ocorrido em 

27/02/2013. A inicial veio acompanhada dos documentos de Id. 5558206 e 

seguintes. Foi apresentada contestação (Id 8858861) e impugnação à 

contestação (Id 9399496). Em manifestação de Id 9118330 a parte 

requerida pugnou pela extinção do feito em razão da ocorrência da 

prescrição. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Sem delongas, 

conforme se nota da ficha de atendimento de emergência de página 08 e o 

documento de página 14 do Id 5558206, o acidente ocorreu na data de 

27/02/2013, tendo o requerente formulado pedido administrativo junto à 

Seguradora Líder apenas na data 11/03/2016, quando já havia 

transcorrido o prazo prescricional de 03 (três) anos, previsto no artigo 

206, §3º, IX, do Código Civil, in verbis: Art. 206. Prescreve: (...) §3º. Em 

três anos: (...) IX - A pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do 

terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil 

obrigatório. Assim, considerando que o requerimento administrativo foi 

feito quando já havia se operado a prescrição, não há que se falar em 

causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional em questão, 

razão pela qual a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o pedido inicial, com resolução do mérito, nos 

termos do extinguindo o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. CONDENO 

a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, o qual FIXO em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do 

art. 85, §8º do CPC, ficando contudo suspensa a cobrança, diante dos 

benefícios da AJG deferidos em favor do autor. Após o trânsito em 

julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe. Lado outro, havendo recurso de apelação, intime-se a 

parte contrária para apresentação de contrarrazões, com posterior 

remessa à instância superior, na forma do artigo 1.010, § 3º, do NCPC. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito, em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003640-95.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CENCI (EXECUTADO)

ADILIO LUIZ CENCI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003640-95.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 192.750,27; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE Parte Ré: 

EXECUTADO: ADILIO LUIZ CENCI, LUIZ CENCI VISTOS. 1. Sem delongas, à 

despeito de inexistir omissão, obscuridade ou contradição na sentença 

embargada, cuja fundamentação foi clara, mas insistindo as partes na 

extinção do feito pela satisfação da obrigação, acolho os embargos e 

assim o faço para julgar extinto o feito, na forma do artigo 924, inciso II, do 

NCPC. 2. Custas e honorários na forma do pactuado. 3. PRIC. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001164-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO SIMOES TEDESCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil S/A (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001164-84.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: GETULIO SIMOES TEDESCO Parte Ré: RÉU: BANCO DO BRASIL 

S/A VISTOS. 1. Sem maiores delongas, verifico que o presente feito 

comporta imediata extinção, sem resolução de mérito, ante a falta de 

recolhimento das custas iniciais. Compulsando os autos, verifica-se que, 

após o indeferimento dos benefícios da gratuidade judiciária, a parte 

autora foi regularmente intimada e advertida a recolher as custas iniciais e 

a taxa judiciária, mas quedou-se inerte. 2. Com efeito, dispõe o artigo 290 

do atual Código de Processo Civil que “será cancelada a distribuição do 

feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. 

Desta maneira, é medida de rigor o indeferimento da inicial, com a 

consequente extinção do feito, sem exame do mérito. 3. Ante o exposto, 

levando-se em conta que a parte autora não efetuou o recolhimento das 

custas iniciais e respectiva taxa judiciária, INDEFIRO a inicial, e, como 

consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, sem exame do mérito, com 

fundamento nos artigos 290 e 485, inciso X, do Código de Processo Civil 

vigente, determinando o cancelamento da distribuição, sendo 

desnecessária, porém, a anotação junto à Central de Distribuição. 4. Sem 

condenação em honorários advocatícios, visto que a parte requerida não 

foi citada para os atos e termos da presente ação. 5. Transitada em 

julgado a presente sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas de 

estilo, na forma da CNGC-TJMT. 6. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000182-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

CECILIA MARIA DE LIMA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SERGIO LIMA DA COSTA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000182-36.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 

(74)/[LEVANTAMENTO DE VALOR]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: CECILIA MARIA DE LIMA COSTA, JOSE PEREIRA DA 

COSTA Parte Ré: INTERESSADO: ANTONIO SERGIO LIMA DA COSTA 

VISTOS. CECÍLIA MARIA DE LIMA COSTA e JOSÉ PEREIRA DA COSTA, 

devidamente qualificados, ajuizaram o presente pedido de Alvará Judicial 

para levantamento do saldo em conta do FGTS em nome do de cujus 

ANTONIO SÉRGIO LIMA DA COSTA. Sustenta, em síntese, que são pais do 

falecido e que fazem jus ao recebimento da quantia, na forma da Lei 

6.858/80. A inicial veio instruída com documentos. Recebida a inicial, foram 

deferidos os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora e 

determinada a expedição de ofício ao INSS e à Caixa Econômica Federal, 

que apresentaram resposta, conforme Ids 12399007 e 1209679. Instado a 

se manifestar, o MPE pugnou pelo prosseguimento do feito sem a 

intervenção ministerial. Vieram os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. De início, cumpre pontuar que o alvará judicial 

constitui procedimento de jurisdição voluntária pelo qual se pretende obter 

permissão para a prática de um ato, no caso, a autorização para o 

levantamento de saldo de FGTS junto à Caixa Econômica Federal 
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pertencente ao falecido ANTONIO SÉRGIO LIMA DA COSTA. Com efeito, a 

Lei 6.858/80 possibilita o levantamento de valores relativos a FGTS e 

PIS-PASEP pelos dependentes habilitados perante o INSS ou, na sua falta, 

pelos respectivos sucessores da lei civil, independentemente de inventário 

ou arrolamento. A legitimidade ativa ainda é expressamente conferida pelo 

artigo 5º do Decreto 85.845/81, “in verbis”: “na falta de dependentes, 

farão jus ao recebimento das quotas de que trata o artigo 1º deste decreto 

os sucessores do titular, previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

expedido a requerimento do interessado, independentemente de inventário 

ou arrolamento”. É certo, ademais, que, nos termos do Decreto 85.845/81, 

tal permissão aplica-se igualmente para o levantamento de “saldos de 

contas bancárias, saldos de cadernetas de poupança e saldos de contas 

de fundos de investimento, desde que não ultrapassem o valor de 500 

(quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional e não existam, 

na sucessão, outros bens sujeitos a inventário” (art. 1º, inciso V). Em 

análise aos documentos carreados aos autos, verifica-se que a autora é 

mãe do de cujus, o qual faleceu em 22/10/2017, sendo a requerente é 

maior e capaz. Não há notícias de outros bens a inventariar. No mais, 

conforme ofício de Id 12609485, não existem dependentes habilitados 

ativos cadastrados no INSS, restando afastada a exigência contida no art. 

6º do Decreto 85.845/81, pelo que fica autorizado o imediato levantamento 

da verba. Sendo assim, DEFIRO a expedição do alvará pretendido, 

AUTORIZANDO os requerentes CECÍLIA MARIA DE LIMA COSTA e JOSÉ 

PEREIRA DA COSTA a efetuarem o levantamento dos valores relativos ao 

saldo do FGTS constante do extrato de Id 12399007, ressalvados 

expressamente direitos de terceiros ou de herdeiros não mencionados 

neste processo. Após o trânsito em julgado, EXPEÇA-SE o respectivo 

alvará. Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, 

ARQUIVEM-SE os autos, mediante as baixas e cautelas de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito, em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005872-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA APARECIDA DE SOUZA GARCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1005872-80.2017.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 37.892,15; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Parte Ré: 

REQUERIDO: LETICIA APARECIDA DE SOUZA GARCIA VISTOS. Trata-se 

de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, em que a parte autora busca em 

síntese a tutela jurisdicional específica e demais corolários de regência, 

colacionando nos autos a documentação legal necessária. Entre um ato e 

outro, o autor pugnou pela extinção do feito, nos termos do art. 485, VIII, 

do CPC. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Prima facie, insta consignar que a atividade jurisdicional tem como 

elemento fundamental o interesse de agir, sendo que, este se 

consubstancia na necessidade e utilidade da propositura da ação para 

alcançar o adimplemento da obrigação fruto do direito. No caso sub judice, 

a parte autora pugna pela extinção sem resolução de mérito nos termos do 

caderno processual civil. Como bem cediço, é evidente que não sendo 

mais útil, adequada, e/ou necessária à atuação do Poder Judiciário, 

consoante expressa manifestação da parte autora neste sentido, não 

havendo prejuízo ante a ausência de citação da parte adversa ou 

concordância desta o derradeiro pedido da parte autora, a extinção do 

feito é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

VIII, do Código de Processo Civil. Desnecessária a anuência da parte 

contrária, ante a ausência de citação. CUSTAS a cargo do autor (art. 90 

NCPC). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Uma vez 

certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVEM-SE os autos. Às 

providências. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001344-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA SIQUEIRA DE LARA (AUTOR)

MARIVETE VIEIRA LOPES (AUTOR)

LUCIANO LUIZ OTOWICZ (AUTOR)

MARIA APARECIDA GODINHO SARAIVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREA CALEGARO OAB - MT17769/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001344-66.2018.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 35.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, DIÁRIAS E OUTRAS INDENIZAÇÕES]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: LUCIANO LUIZ OTOWICZ, 

ELAINE CRISTINA SIQUEIRA DE LARA, MARIA APARECIDA GODINHO 

SARAIVA, MARIVETE VIEIRA LOPES Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE 

SORRISO/MT Vistos etc. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Designo 

audiência preliminar para o dia 19/07/18, às 16 horas a ser realizada pelo 

CEJUSC desta Comarca. CITE-SE e INTIME-SE ao COMPARECIMENTO, com 

as ADVERTÊNCIAS dos arts. 334, § 8º; c/c 344, ambos do NCPC, 

consignando que o prazo da RESPOSTA deverá obedecer à regra do art. 

335, do mesmo codex. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005271-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA BRUNHOLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 

DE SORRISO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO OAB - MT0013194A-O (ADVOGADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora do LAUDO 

PERICIAL retro, devendo se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000741-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO)

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Em cumprimento ao disposto no item 8.1.1 do Provimento n. 56/2007-CGJ 

impulsiono estes autos para proceder a intimação do(s) advogado(s) da 

parte autora, via DJE, para que, querendo, apresente impugnação a 

contestação apresentada pela(s) parte(s) requerida(s).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003916-63.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREA CALEGARO OAB - MT17769/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A (ADVOGADO)

 

Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do executado 

para, querendo, impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias.
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Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000540-69.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARIDES RODRIGUES LEMES JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001301-03.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON CARLOS DALBERTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001303-70.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLE ALBERTON MATTEI DALBERTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002429-58.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA BOURSCHEID SASSI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002791-60.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HILTON POLESELLO (REQUERIDO)

JANE DELALIBERA (REQUERIDO)

MARILDA SALETE SAVI (REQUERIDO)

CLAUDIO CEZAR DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

GERSON LUIZ BICEGO (REQUERIDO)

FABIO GAVASSO (REQUERIDO)

DIRCEU ANTONIO ZANATTA (REQUERIDO)

Virgílio Dalsóquio (REQUERIDO)

Marlon Zanella (REQUERIDO)

BRUNO ESTEVES STELLATO (REQUERIDO)

FRANCISCO FONTENELE DE SOUSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002791-60.2016.8.11.0040; Valor causa: 

R$ 3.200,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA, DANO AO ERÁRIO, ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, 

VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Parte Ré: REQUERIDO: BRUNO ESTEVES STELLATO, CLAUDIO 

CEZAR DE OLIVEIRA, DIRCEU ANTONIO ZANATTA, FABIO GAVASSO, 

HILTON POLESELLO, FRANCISCO FONTENELE DE SOUSA, JANE 

DELALIBERA, MARILDA SALETE SAVI, VIRGÍLIO DALSÓQUIO, GERSON 

LUIZ BICEGO, MARLON ZANELLA Vistos etc. Defiro o requerimento 

ministerial de Num. 12690192 e redesigno a audiência para o dia 11 DE 

SETEMBRO DE 2018, às 13:30 horas. Às providências, COM URGÊNCIA, 

intimando-se, se for o caso, as testemunhas com a maior brevidade 

possível, evitando-se o comparecimento desnecessário.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000607-34.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA SALETE SANTOS MACIEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - 014.705.199-17 (PROCURADOR)

Outros Interessados:

SIRIO PINHEIRO DA SILVA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000607-34.2016.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 13.658,31; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

(156)/[PAGAMENTO ATRASADO / CORREÇÃO MONETÁRIA, 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

CITAÇÃO, MINISTÉRIO PÚBLICO, DEPOIMENTO]. Partes do processo: Parte 

Autora: EXEQUENTE: MARIZA SALETE SANTOS MACIEL Parte Ré: 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT PROCURADOR: ALEX SANDRO 

MONARIN Vistos etc. Considerando a necessidade de se apurar se há 

defasagem remuneratória, bem como o percentual da diferença 

decorrente da conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor – 

URV dos últimos cinco anos anteriormente à propositura da ação, nomeio 

o contador SÍRIO PINHEIRO DA SILVA, endereço: Rua Zulmira canavarros, 

n. 26, Centro Norte, Cuiabá/MT, tel: (65)3621-1238 e (65)99981-3264, 

devendo as partes ser intimadas para, no prazo de quinze dias, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar assistente 

técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, II e III, do 

NCPC). Quanto aos honorários periciais, a Resolução nº. 232/2016 do CNJ 

determina a fixação dos honorários periciais que será limitado a R$ 300,00 

(trezentos reais), podendo o Juiz ultrapassar até 05 (cinco) vezes do 

valor estabelecido, razão pela qual arbitro em R$300,00 (trezentos reais) 

os honorários devidos ao perito nomeado em razão dos serviços 

prestados, os quais serão custeados pelo Estado de Mato Grosso, em 

razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita. Apresentados os 

quesitos, intime-se o(a) perito(a) para, no prazo de cinco dias, apresentar 

currículo, com comprovação da especialização, contatos profissionais e 

endereço eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais 

(incisos I, II e III do §2º do artigo 465 do NCPC). Consistirá a perícia na 

apuração concreta de existência da defasagem defendida pelo requerente 

na inicial, e, acaso existente, qual o percentual devido, devendo as partes 

apresentar todos os documentos necessários à realização da perícia, sob 

pena de aplicação do disposto no artigo 400, do NCPC. Deverá o perito 

judicial indicar data, hora e local da realização, no prazo de 15 dias, 

intimando-se as partes (art. 474, do NCPC). Deverá o Sr. Perito se atentar, 

ainda, ao disposto no artigo 466, §2º, do NCPC, possibilitando o acesso e 

o acompanhamento de todos os atos e diligências pelos assistentes 

técnicos das partes. Realizada a perícia, junte-se o laudo aos autos, o 

qual deverá conter todos os requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, 

III, IV, do NCPC, atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do 
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artigo 473 do NCPC, no prazo de 15 dias. Com a juntada do laudo, 

manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do NCPC). 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000672-29.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU JANISEK (AUTOR)

ELOSMAR JANISEK (AUTOR)

ELETICIA JANISEK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

ELIANA KAWAGUTI (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000672-29.2016.8.11.0040; Valor 

causa: R$ 500.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, ERRO MÉDICO, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, ERRO MÉDICO]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: ELOSMAR JANISEK, ELIZEU JANISEK, ELETICIA JANISEK Parte 

Ré: RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 29 DE AGOSTO DE 2018, às 14:30h, 

registrando que as testemunhas a serem ouvidas em tal solenidade 

deverão ser arroladas no prazo de quinze dias a partir da intimação. 

Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001928-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. L. S. (AUTOR)

A. L. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

ROSINEIA LIVINO (REPRESENTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte Autora do Oficio do 

INSS -ID. 12269584, devendo se manifestar no prazo legal, requerendo o 

que entender de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 190355 Nr: 4343-09.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANE MARIA DOS SANTOS MARAFIGA DRESCH, 

ROSANE M. DOS S. M. DRESCH ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIVÂNIA CORADI - 

OAB:21742-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o embargado para manifestar se concorda com o bem indicado à 

penhora pelo executado à fl.17.

Caso positivo, reduza a termo e expeça-se mandado de 

avaliação/intimação.

Na sequência, sem embargos da discussão a respeito do fumus boni iuris, 

constato que não restou comprovado o periculum in mora capaz de 

justificar a imprescindibilidade do efeito suspensivo.

In casu, nos termos do artigo 919, § 1º, do NCPC, além da garantia por 

penhora, depósito ou caução, há necessidade da demonstração dos 

“requisitos para a concessão da tutela provisória (....)”.

 Portanto, exceto pela tutela de evidência, que do fato concreto não se 

trata, é imprescindível a demonstração, além da “probabilidade do direito”, 

o efetivo “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, na 

forma do art. 300, do NCPC.

 Justamente por isso é que a jurisprudência já deixou assentado que “(...) 

O risco de sofrer constrição em seu patrimônio não é suficiente para a 

suspensão da demanda executiva, eis que é circunstância inerente a todo 

feito executivo (grifos nossos)” (TJMT - Segunda Câmara Cível. AI n.º 

121327/2014. Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, J. 17/12/2014, DJE 

21/01/2015).

 Em outras palavras, “(...) Muito embora o seguimento da execução possa 

redundar na expropriação de bens da agravada em montante suficiente 

para fazer frente à dívida inscrita no título executivo, tal consequência é 

inerente à própria execução, não servindo para justificar a suspensão do 

feito (...) (grifos nossos)” (TJMT - Primeira Câmara Cível. AI n.º 

64844/2014. Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas, J. 16/12/2014, DJE 

22/12/2014).

 Destarte, ainda que a tese apresentada seja, eventualmente, plausível, tal 

situação não seria suficiente para o deferimento do efeito suspensivo.

 Com isso, ausente o periculum in mora, RECEBO OS EMBARGOS SEM 

EFEITO SUSPENSIVO, determinando o prosseguimento da execução, nos 

termos do art. 919, caput; c/c seu § 1º, do NCPC.

Intime-se o embargado para apresentar impugnação no prazo de 30 dias 

(art. 17, da Lei 6.830/80).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 136514 Nr: 8760-10.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado à fl. 

102, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 924, 

inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 190749 Nr: 4562-22.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA LIBICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNYE CHRISTINE LEIMANN - 

OAB:22.219-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Sem embargos da discussão a respeito do fumus boni iuris, constato que 

não restou comprovado o periculum in mora capaz de justificar a 

imprescindibilidade do efeito suspensivo.

In casu, nos termos do artigo 919, § 1º, do NCPC, além da garantia por 

penhora, depósito ou caução, há necessidade da demonstração dos 

“requisitos para a concessão da tutela provisória (....)”.

Portanto, exceto pela tutela de evidência, que do fato concreto não se 

trata, é imprescindível a demonstração, além da “probabilidade do direito”, 

o efetivo “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, na 

forma do art. 300, do NCPC.

 Justamente por isso é que a jurisprudência já deixou assentado que “(...) 

O risco de sofrer constrição em seu patrimônio não é suficiente para a 

suspensão da demanda executiva, eis que é circunstância inerente a todo 

feito executivo (grifos nossos)” (TJMT - Segunda Câmara Cível. AI n.º 

121327/2014. Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, J. 17/12/2014, DJE 

21/01/2015).

 Em outras palavras, “(...) Muito embora o seguimento da execução possa 

redundar na expropriação de bens da agravada em montante suficiente 
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para fazer frente à dívida inscrita no título executivo, tal consequência é 

inerente à própria execução, não servindo para justificar a suspensão do 

feito (...) (grifos nossos)” (TJMT - Primeira Câmara Cível. AI n.º 

64844/2014. Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas, J. 16/12/2014, DJE 

22/12/2014).

 Destarte, ainda que a tese apresentada seja, eventualmente, plausível, tal 

situação não seria suficiente para o deferimento do efeito suspensivo.

 Com isso, ausente o periculum in mora, RECEBO OS EMBARGOS SEM 

EFEITO SUSPENSIVO, determinando o prosseguimento da execução, nos 

termos do art. 919, caput; c/c seu § 1º, do NCPC.

Intime-se o embargado para apresentar impugnação no prazo de 30 dias 

(art. 17, da Lei 6.830/80).

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 94190 Nr: 5877-95.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALETE BONFANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO JUSTUS DE BRITO - 

OAB:20928

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte requerida para 

providenciar o depósito de uma diligência do Oficial de Justiça que deverá 

ser efetuado através de guia de diligência, sendo que deverá a parte 

acessar o site do TJ/MT (www.tjmt.jus.br), link emissão de guias on-line, 

procurar diligência/emissão de guia de diligência, devendo o comprovante 

de pagamento ser encaminhado a este Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 178727 Nr: 8309-14.2017.811.0040

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC. 

DOS SERV. SOR.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIRA PEREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE GONÇALVES 

IZIDORIO - OAB:13.194/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:13.710-A

 CERTIFICO QUE O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE 

EMBARGADA É TEMPESTIVO, SENDO ASSIM, PASSO A PROVIDENCIAR A 

INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE, VIA DJE, PARA OFERECER SUAS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO DE QUINZE DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 94190 Nr: 5877-95.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALETE BONFANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO JUSTUS DE BRITO - 

OAB:20928

 Vistos etc.

Intime-se o exequente para manifestar quanto ao informado pela 

executada às fls. 47/49 do processo apenso (150771).

Com a concordância do exequente, expeça-se Carta Precatória para a 

Comarca de Nova Ubiratã/MT afim de realização da 

penhora/intimação/avaliação e demais atos quanto ao bem relacionado de 

matrícula nº 1437.

Após, intimem-se as partes da avaliação.

Caso haja discordância pelo exequente, este deverá requerer o que 

entender de direito.

Cumpra-se.

Sorriso/MT, 13 de julho de 2016.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 44281 Nr: 1091-47.2008.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LOPES CHOCIAY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALESSANDRO ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:10294-B, WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 54645 Nr: 4958-14.2009.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX JOSÉ DE SOUZA, HELIO HENRIQUE MERTZ, 

SEBASTIÃO DOS SANTOS, SEBASTIÃO FERNANDES DA SILVA, 

GILDERLAN FERNANDES LIMA, ELCIO ADALBERTO SUFREDINI, JOSÉ 

MARTINS DE PAULA, JOSE DOS SANTOS NASCIMENTO, JOSÉ DOS 

SANTOS MONTEIRO, FRANCISCO GALDINO DA SILVA, VALDOCY 

FERNANDES DA SILVA, DONIZETE JOSE TUTU DE SOUZA, JOSÉ MIGUEL 

DA SILVA, EDEMAR ANTONIO SAUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, ORLANDO MARTENS - OAB:5782-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 94564 Nr: 6315-24.2012.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGENIO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 130898 Nr: 5817-20.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR JOSÉ CONRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 
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autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 130901 Nr: 5820-72.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENI REICHERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 131456 Nr: 6114-27.2015.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA APARECIDA MATOS GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA ALEXANDRA GUERRA - 

OAB:15477/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 37323 Nr: 222-21.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE 

MT-CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIL PEDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DELUQUE COSTA 

PEREIRA - OAB:8163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora a manifestar-se 

nos autos, no prazo legal, requerendo o que entender de direito acerca da 

precatória devolvida sem cumprimento, uma vez que o requerido não 

permitiu a entrada do oficial de justiça para fazer a avaliação no automóvel 

penhorado nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 17389 Nr: 1467-09.2003.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 

12ª REGIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDERCI MUNARO - ESPÓLIO, DIEGO JOSE 

MUNARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEVELYN DE SOUZA MARTINS 

LOPES - OAB:11883/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora da certidão 

negativa retro, que poderá ser acessada no site www.tjmt.jus.br, 

devendo se manifestar, no prazo legal, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 19769 Nr: 3955-34.2003.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REG. DE ENGEN.ARQ.E AGRON. DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOFER IND. COM. DE FERRO E AÇO LTDA, 

ELITE MARIA FALCHETTI DEMKOSKI, EUGÊNIO LUIZ DEMKOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELI CARLA DE A. EVANGELSITA 

- OAB:7673-E -MT, HELMUT FLÁVIO PREZA DALTRO - OAB:7285, RUY 

NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4.678, TATYANE C. DE ALBUQUERQUE - 

OAB:8.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora da certidão 

retro, que poderá ser acessada no site www.tjmt.jus.br, devendo se 

manifestar, no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 33885 Nr: 3046-84.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 

12ª REGIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DOMINGOS BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEVELYN DE SOUZA MARTINS 

LOPES - OAB:11883/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora da certidão 

retro, que poderá ser acessada no site www.tjmt.jus.br, devendo se 

manifestar, no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 36787 Nr: 5907-43.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REG. DE ENGEN.ARQ.E AGRON. DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORRIFLORA S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLONI DE ASSIS - 

OAB:OAB/MT 11291, TATYANE CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - 

OAB:8508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALENTE FUGA 

PIRES - OAB:7679

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora da certidão 

retro, que poderá ser acessada no site www.tjmt.jus.br, devendo se 

manifestar, no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 15853 Nr: 3017-73.2002.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REG. DE ENGEN.ARQ.E AGRON. DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGÊNIO LUIZ DEMKOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE SIQUEIRA - 

OAB:9.955, HELMUT FLÁVIO PREZA DALTRO - OAB:7285, JOÃO 

RICARDO MOREIRA - OAB:7881, ROBERTO CARLONI DE ASSIS - 

OAB:OAB/MT 11291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora da certidão 

retro, que poderá ser acessada no site www.tjmt.jus.br, devendo se 

manifestar, no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 97629 Nr: 105-20.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR CAMPOS RODRIGUES LIVRARIA, 

VALDIR CAMPOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVONETE RODRIGUES 

OLIVEIRA - OAB:19535/O

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do executado 

para, querendo, impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 88279 Nr: 7815-62.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR JOSE SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:18159, EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANDERSON ECKERT 

MARTINS - OAB:56959

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do executado 

para, querendo, impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 92433 Nr: 3997-68.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL - A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DOS CRIADORES DE SUINOS 

DE SORRISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA DE BONA TSCHOPE - 

OAB:7394/O

 Impulsiono os presentes autos para proceder a intimação do executado 

para, querendo, impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 59525 Nr: 2823-92.2010.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDO SCARSINSKI, SIMONE GOMES DE 

OLIVEIRA, IOMAR MURASSAKI GNOATO, MARIA CRISTINA FEITOZA, 

SILVANA APARECIDA PFEIFER, JOSMAR DE OLIVEIRA MARTINS, 

HIERMAK LUIS RETIZ RUIZ, RUDIMAR MENEGOTTO, JULIANA ALVES DOS 

REIS, FABIO CRISTOVÃO DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440, ESTEVAM HÚNGARO CALVO FILHO - OAB:9 

546-A-MT, ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 Ante o retorno dos autos do Egrégio Tribunal Regional Federal e/ou 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os presentes 

autos para intimar a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 15 dias, e, não havendo manifestação no prazo legal, o 

presente feito será arquivado com as baixas e cautelas de estilo.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003824-85.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - 014.853.521-69 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

Arlei Boff (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Sorriso - 

MT JUÍZO DA Quarta Vara Cível (Antiga Sexta) EDITAL DE CITAÇÃO 

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL PRAZO: 30 DIAS AUTOS N.º 

1003824-85.2016.811.0040 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO EXEQÜENTE(S): 

MUNICIPIO DE SORRISO/MT EXECUTADO(A, S): ARLEI BOFF CITANDO(A, 

S): ARLEI BOFF , ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 28/12/2016 VALOR DO DÉBITO: R$ 

3.658,09 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima 

qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial 

a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com 

atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para 

assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos 

bens quantos necessários forem para a satisfação da dívida. RESUMO DA 

INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL DE MATO GROSSO em face de Arlei Boff, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Dívida Ativa. VALOR TOTAL DO 

DÉBITO: R$ 3.658,09 ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) 

executado(a, s) de que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 

30 (trinta) dias para opor(oporem) embargos. Eu, Sueli Riffel, digitei. 

Sorriso - MT, 11 de julho de 2017. Rosilene Machado Antunes Gestora 

Judiciária

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003824-85.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - 014.853.521-69 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

Arlei Boff (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO EDITAL DE CITAÇÃO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL 

PRAZO: 30 DIAS AUTOS N.º 1003824-85.2016.811.0040 AÇÃO: 

Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO EXEQÜENTE(S): MUNICIPIO DE SORRISO/MT EXECUTADO(A, 

S): ARLEI BOFF CITANDO(A, S): ARLEI BOFF , ATUALMENTE EM LUGAR 

INCERTO E NÃO SABIDO DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 28/12/2016 

VALOR DO DÉBITO: R$ 3.658,09 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) 

executado(a, s) acima qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pelo 

MUNICÍPIO DE SORRISO em face de Arlei Boff, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Dívida Ativa. VALOR TOTAL DO 

DÉBITO: R$ 3.658,09 ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) 

executado(a, s) de que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 

30 (trinta) dias para opor(oporem) embargos. Eu, Sueli Riffel, digitei. 

Sorriso - MT, 05 de maio de 2018. Rosilene Machado Antunes Gestora 

Judiciária SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE SORRISO E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (66) 35458400

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002242-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE SOUZA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)
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BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Parte Autora: REQUERENTE: 

VANESSA DE SOUZA MENDES Parte Ré: REQUERIDO: BELLA CASA 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME, BRASIL CARD 

ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA Forte no art. 320 do 

NCPC, c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com os seguintes 

documentos: a) Comprovante de endereço em seu nome, ou com 

declaração de domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado; 

b) Certidões expedidas fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA e pelo 

SCPC, quanto à existência de débitos inscritos em seu nome. A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único).

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002301-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REZENDE & CATER LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DELICIOUS FISH AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Parte Autora: REQUERENTE: 

REZENDE & CATER LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: DELICIOUS FISH 

AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA I - Atendidos os 

requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta precatória, servindo 

a cópia de mandado. II - Havendo necessidade de manifestação ou 

providência a cargo da parte interessada, providenciem-se as devidas 

intimações, com a advertência de que, não havendo resposta no prazo de 

30 (trinta) dias, será a missiva devolvida, independentemente de 

cumprimento (CNGC, art. 393). III - Alcançada a finalidade, ou decorrido o 

prazo acima referido sem resposta, devolva-se à origem, consignadas as 

homenagens deste Juízo.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002295-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TECNOMAQUINAS ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEBRAS ENGENHARIA EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Parte Autora: REQUERENTE: 

TECNOMAQUINAS ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS LTDA - ME Parte 

Ré: REQUERIDO: ENGEBRAS ENGENHARIA EIRELI I - Atendidos os 

requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a carta precatória, servindo 

a cópia de mandado. II - Havendo necessidade de manifestação ou 

providência a cargo da parte interessada, providenciem-se as devidas 

intimações, com a advertência de que, não havendo resposta no prazo de 

30 (trinta) dias, será a missiva devolvida, independentemente de 

cumprimento (CNGC, art. 393). III - Alcançada a finalidade, ou decorrido o 

prazo acima referido sem resposta, devolva-se à origem, consignadas as 

homenagens deste Juízo.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 163404 Nr: 11208-19.2016.811.0040

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMARIO DA SILVA VIEIRA, JHON BACK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Tendo em vista que o denunciado ROMÁRIO DA SILVA VIEIRA fora 

assistido pelo D. Patrono Dr. Antônio Lenoar Martins (fl. 70), e tendo 

presente o disposto no art. 265 do Código de Processo Penal, reitere-se a 

intimação à defesa constituída do acusado, para que apresente as 

alegações finais, bem como para juntar o instrumento de procuração nos 

autos.

Em caso de nova inércia, a multa vai desde logo fixada em 03 (três) 

salários mínimos, considerando-se os prejuízos que o causídico já causou 

à tramitação processual.

Persistindo a inércia, oficie-se à Fazenda Pública Estadual para inscrição 

da multa em dívida ativa, e ao mesmo tempo intime-se o acusado 

prejudicado para constituição de novo patrono, no prazo de 10 (dez) dias.

Inerte também o acusado, renove-se a conclusão.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002185-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELI TEREZINHA ERD DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Parte Autora: REQUERENTE: 

NELI TEREZINHA ERD DE OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: CALCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA, CALCENTER - 

CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA I - No que tange à medida cautelar 

pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência de 

débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a parte reclamante como provar fato negativo. 

A par disso, se procedentes as alegações da reclamante, a demora no 

provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da 

indevida restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que as partes 

reclamadas poderão, com singeleza abissal, demonstrar eventual 

inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente a 

restrição de crédito e a cobrança, sem prejuízo das sanções cabíveis na 

hipótese. II - Nesse contexto de urgência, atento ao preenchimento dos 

requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A LIMINAR 

postulada, para efeito de determinar que a parte reclamada providencie a 

imediata exclusão do débito objeto da ação do Sistema de Proteção de 

Crédito-SPC. Determino, ainda, que as partes reclamadas se abstenha de 

proceder novo registro do débito impugnado junto ao Sistema de Proteção 

de Crédito-SPC e cadastros de inadimplentes, até o julgamento final da 

ação. O prazo de cumprimento vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, com 

multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de indevido registro 

do nome da reclamante em cadastros de restrição ao crédito. III - Tendo 

em vista a condição de hipossuficiência da parte requerente, bem como a 

facilidade de a parte requerida comprovar a justeza do débito impugnado, 

DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. 

IV - Citem-se e intimem-se as partes reclamadas, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001363-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA APARECIDA GOMES DAMS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Parte Autora: REQUERENTE: 

CREUSA APARECIDA GOMES DAMS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

ITAUCARD S/A I - Em que pese a argumentação da reclamante, tenho que 

não é o caso de concessão da medida antecipatória da tutela, vez que 

não demonstrado qualquer perigo de prejuízo irreparável. Ainda, não 

vislumbra este magistrado que a permanência - ao menos por ora - do 

nome da reclamante em cadastro de inadimplente lhe traga maiores 

prejuízos, visto que possui outras anotações restritivas em seu nome. 

Nesse contexto, ausente pressuposto essencial previsto no art. 300 do 

NCPC, INDEFIRO A MEDIDA CAUTELAR PRETENDIDA. II - Tendo em vista a 

condição de hipossuficiência do reclamante, bem como a facilidade de a 

parte reclamada comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. III - Cite-se 

e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001363-72.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA APARECIDA GOMES DAMS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Parte Autora: REQUERENTE: 

CREUSA APARECIDA GOMES DAMS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

ITAUCARD S/A I - Em que pese a argumentação da reclamante, tenho que 

não é o caso de concessão da medida antecipatória da tutela, vez que 

não demonstrado qualquer perigo de prejuízo irreparável. Ainda, não 

vislumbra este magistrado que a permanência - ao menos por ora - do 

nome da reclamante em cadastro de inadimplente lhe traga maiores 

prejuízos, visto que possui outras anotações restritivas em seu nome. 

Nesse contexto, ausente pressuposto essencial previsto no art. 300 do 

NCPC, INDEFIRO A MEDIDA CAUTELAR PRETENDIDA. II - Tendo em vista a 

condição de hipossuficiência do reclamante, bem como a facilidade de a 

parte reclamada comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. III - Cite-se 

e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001360-20.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Parte Autora: REQUERENTE: 

CLAUDIANA DA SILVA OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

ITAUCARD S/A I - Em que pese a argumentação da reclamante, tenho que 

não é o caso de concessão da medida antecipatória da tutela, vez que 

não demonstrado qualquer perigo de prejuízo irreparável. Ainda, não 

vislumbra este magistrado que a permanência - ao menos por ora - do 

nome da reclamante em cadastro de inadimplente lhe traga maiores 

prejuízos, visto que possui outras anotações restritivas em seu nome. 

Nesse contexto, ausente pressuposto essencial previsto no art. 300 do 

NCPC, INDEFIRO A MEDIDA CAUTELAR PRETENDIDA. II - Tendo em vista a 

condição de hipossuficiência do reclamante, bem como a facilidade de a 

parte reclamada comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. III - Cite-se 

e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001361-05.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Parte Autora: REQUERENTE: 

CLAUDIANA DA SILVA OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

ITAUCARD S/A I - Em que pese a argumentação da reclamante, tenho que 

não é o caso de concessão da medida antecipatória da tutela, vez que 

não demonstrado qualquer perigo de prejuízo irreparável. Ainda, não 

vislumbra este magistrado que a permanência - ao menos por ora - do 

nome da reclamante em cadastro de inadimplente lhe traga maiores 

prejuízos, visto que possui outras anotações restritivas em seu nome. 

Nesse contexto, ausente pressuposto essencial previsto no art. 300 do 

NCPC, INDEFIRO A MEDIDA CAUTELAR PRETENDIDA. II - Tendo em vista a 

condição de hipossuficiência do reclamante, bem como a facilidade de a 

parte reclamada comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. III - Cite-se 

e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001364-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JHONN LENNON DA SILVA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Parte Autora: REQUERENTE: 

JHONN LENNON DA SILVA SOARES Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. I - 

Em que pese a argumentação da reclamante, tenho que não é o caso de 

concessão da medida antecipatória da tutela, vez que não demonstrado 

qualquer perigo de prejuízo irreparável. Ainda, não vislumbra este 

magistrado que a permanência - ao menos por ora - do nome da 

reclamante em cadastro de inadimplente lhe traga maiores prejuízos, visto 

que possui outras anotações restritivas em seu nome. Nesse contexto, 

ausente pressuposto essencial previsto no art. 300 do NCPC, INDEFIRO A 

MEDIDA CAUTELAR PRETENDIDA. II - Tendo em vista a condição de 

hipossuficiência do reclamante, bem como a facilidade de a parte 

reclamada comprovar a justeza do débito impugnado, DEFIRO A 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC. III - Cite-se 

e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a 

parte reclamante, observando-se a audiência já designada.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003217-72.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE SMILE DANIEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Parte Autora: REQUERENTE: 
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JESSE SMILE DANIEL Parte Ré: REQUERIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL, 

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA I - 

Homologo o acordo firmado pelas partes (Id. 6781367) e, com supedâneo 

no art. 487, III, “b”, do NCPC, resolvo o mérito, constituindo para todos os 

efeitos o título executivo judicial. II – Tendo em vista o cumprimento do 

acordo, já informado no Id. 8044220, arquive-se independente de prévia 

intimação das partes (CNGC, art.914). III – Publique-se. Registre-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003911-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. E. GUISOLFI & CIA. LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Parte Autora: REQUERENTE: 

A. E. GUISOLFI & CIA. LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: ANGELA MARIA 

LOPES I - Homologo o acordo firmado pelas partes (Id. 10960247) e, com 

supedâneo no art. 487, III, “b”, do NCPC, resolvo o mérito, constituindo para 

todos os efeitos o título executivo judicial. II - Concito as partes a bem e 

fielmente cumprirem o avençado, cientes de que, havendo inadimplemento, 

poderão requerer o cumprimento neste processo. Recomenda-se, na 

hipótese, observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. III - Publique-se. 

Registre-se. Arquive-se, independentemente de prévia intimação das 

partes (CNGC, art. 914).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004029-80.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLE LARISSA BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Parte Autora: REQUERENTE: 

NICOLE LARISSA BORGES DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: TIM 

CELULAR S.A. I - Homologo o acordo firmado pelas partes (Id. 12550181) 

e, com supedâneo no art. 487, III, “b”, do NCPC, resolvo o mérito, 

constituindo para todos os efeitos o título executivo judicial. II - Concito as 

partes a bem e fielmente cumprirem o avençado, cientes de que, havendo 

inadimplemento, poderão requerer o cumprimento neste processo. 

Recomenda-se, na hipótese, observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. III - 

Publique-se. Registre-se. Arquive-se, independentemente de prévia 

intimação das partes (CNGC, art. 914).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003841-87.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Parte Autora: REQUERENTE: 

LEONARDO DE SOUZA OLIVEIRA Parte Ré: REQUERIDO: CLARO S/A I - 

Homologo o acordo firmado pelas partes (Id. 10722976) e, com supedâneo 

no art. 487, III, “b”, do NCPC, resolvo o mérito, constituindo para todos os 

efeitos o título executivo judicial. II – Tendo em vista o cumprimento do 

acordo, já informado no Id. 11236731, arquive-se independente de prévia 

intimação das partes (CNGC, art.914). III – Publique-se. Registre-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004529-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDILSA SOUSA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Parte Autora: REQUERENTE: 

CLEDILSA SOUSA DA CUNHA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. I - Homologo o acordo firmado pelas partes (Id. 13030449) e, 

com supedâneo no art. 487, III, “b”, do NCPC, resolvo o mérito, constituindo 

para todos os efeitos o título executivo judicial. II - Concito as partes a bem 

e fielmente cumprirem o avençado, cientes de que, havendo 

inadimplemento, poderão requerer o cumprimento neste processo. 

Recomenda-se, na hipótese, observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. III - 

Publique-se. Registre-se. Arquive-se, independentemente de prévia 

intimação das partes (CNGC, art. 914).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004531-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE RIBAMAR DA SILVA PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Parte Autora: REQUERENTE: 

JOSE DE RIBAMAR DA SILVA PAZ Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. I - Homologo o acordo firmado pelas partes (Id. 13030482) e, 

com supedâneo no art. 487, III, “b”, do NCPC, resolvo o mérito, constituindo 

para todos os efeitos o título executivo judicial. II - Concito as partes a bem 

e fielmente cumprirem o avençado, cientes de que, havendo 

inadimplemento, poderão requerer o cumprimento neste processo. 

Recomenda-se, na hipótese, observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. III - 

Publique-se. Registre-se. Arquive-se, independentemente de prévia 

intimação das partes (CNGC, art. 914).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003800-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO D EPIRO (REQUERENTE)

ONG MOVIMENTO NACIONAL DOS CAMINHONEIROS (AS) DO BRASIL - 

M.N.C.B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI OAB - MT6209/O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Parte Autora: REQUERENTE: 
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ONG MOVIMENTO NACIONAL DOS CAMINHONEIROS (AS) DO BRASIL - 

M.N.C.B., ROBERTO D EPIRO Parte Ré: REQUERIDO: RDM TRANSPORTES E 

LOGISTICA LTDA - ME I - Homologo o acordo firmado pelas partes (Id. 

13030421) e, com supedâneo no art. 487, III, “b”, do NCPC, resolvo o 

mérito, constituindo para todos os efeitos o título executivo judicial. II - 

Concito as partes a bem e fielmente cumprirem o avençado, cientes de 

que, havendo inadimplemento, poderão requerer o cumprimento neste 

processo. Recomenda-se, na hipótese, observância ao disposto no art. 

524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da 

jurisdição. III - Publique-se. Registre-se. Arquive-se, independentemente de 

prévia intimação das partes (CNGC, art. 914).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010128-78.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL BERVILAQUA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Parte Autora: REQUERENTE: 

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: MIGUEL 

BERVILAQUA I - Homologo o acordo firmado pelas partes (Id. 13030388) 

e, com supedâneo no art. 487, III, “b”, do NCPC, resolvo o mérito, 

constituindo para todos os efeitos o título executivo judicial. II - Concito as 

partes a bem e fielmente cumprirem o avençado, cientes de que, havendo 

inadimplemento, poderão requerer o cumprimento neste processo. 

Recomenda-se, na hipótese, observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. III - 

Publique-se. Registre-se. Arquive-se, independentemente de prévia 

intimação das partes (CNGC, art. 914).

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000108-79.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELA CRISTINA BERTOLINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Parte Autora: EXEQUENTE: 

MARINEIVA HOFFMANN - ME Parte Ré: EXECUTADO: PAMELA CRISTINA 

BERTOLINO I - Homologo o acordo firmado pelas partes (Id. 12628326) e, 

com supedâneo no art. 487, III, “b”, do NCPC, resolvo o mérito, constituindo 

para todos os efeitos o título executivo judicial. II - Concito as partes a bem 

e fielmente cumprirem o avençado, cientes de que, havendo 

inadimplemento, poderão requerer o cumprimento neste processo. 

Recomenda-se, na hipótese, observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. III - 

Publique-se. Registre-se. Arquive-se, independentemente de prévia 

intimação das partes (CNGC, art. 914).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003900-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS APARECIDA DA SILVA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT11277/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Parte Autora: REQUERENTE: 

DOMINGAS APARECIDA DA SILVA AGUIAR Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. I – Atento à dispensa da anuência da parte 

reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o pedido de 

desistência da ação, (Id 10626430), NÃO RESOLVO o mérito. II – Isento de 

custas e honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). III - Publique-se. Registre-se. 

Arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002858-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Parte Autora: REQUERENTE: 

PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. I – Atento à dispensa da anuência da parte 

reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 51, §1º), HOMOLOGO o pedido de 

desistência da ação, (Id 10866289), NÃO RESOLVO o mérito. II – Isento de 

custas e honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). III - Publique-se. Registre-se. 

Arquive-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 144433 Nr: 1095-06.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR HUGO BATISTA RIBEIRO, JHONY 

HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 DELIBERAÇÕES

Vistos etc

Considerando a não intimação de Valdelírio e Silvestre, fls. 164, redesigno 

a audiência para o dia 05/06/2018 às 13hrs30min,. Intimem-se as vítimas e 

testemunhas de defesa.

 Expeça-se precatória para intimação do acusado Victor Hugo, que se 

encontra preso em Cuiabá, bem como para realização de seu 

interrogatório.

Com relação às demais testemunhas, tem-se que às fls. 239/240 consta 

depoimento do PM Moisaniel e às fls. 266 e 267-B foram deprecadas as 

oitivas de Cesar Augusto e PC Wallace.

Da presente saem todos intimados.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Marco Antonio, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 87435 Nr: 6938-25.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RAIMUNDO AGUIAR MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Vistos etc.

Considerando a manifestação do MPE nas fls. 852/853 e diante das 

ponderações apresentadas pela defesa na fl. 855, designo audiência de 

justificação para o dia 08 de maio de 2018, às 16h00min.

Intime-se e requisite-se o reeducando.

Cientifiquem-se o MPE e a Defesa.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 183008 Nr: 10884-92.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ANHAIA ARAGÃO, THIAGO 

PEREIRA SANTOS, REINALDO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER GIOVELLI - 

OAB:17788/O

 Vistos etc.

Por motivo de readequação de pauta, redesigno audiência para o dia 11 de 

maio de 2018, ás 18h30min.

Intimem-se e/ou requisitem-se as testemunhas e os acusados.

 Intime-se o i. advogado de defesa.

Após, ciência ao MPE e DPE.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 143911 Nr: 775-53.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSARA DE APARECIDA SILVA, OSMAR 

XAVIER DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 Intimação do advogado dos denunciados, Dr. Carlos Alberto Koch, para 

que no prazo de 05 (cinco)dias apresente alegações finais nos presentes 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 128077 Nr: 4243-59.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO RODRIGUES VAITES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11.284-A

 Vistos etc.

Considerando que na data aprazada para realização da audiência a 

Magistrada Titular da 1ª Vara Criminal estará ausente da comarca, em 

razão de se encontrar em usufruto de férias regulares, e tendo em vista a 

impossibilidade deste Magistrado em realizar a audiência designada, 

redesigno a audiência anteriormente aprazada para a data de 13 de junho 

de 2018, às17h30min.

Mantenho inalteradas as demais determinações anteriormente prolatadas, 

fls.137.

Intimem-se, cientifiquem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 58203 Nr: 1675-46.2010.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON CASTANHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEOMAR PEDRO MENEGALI - 

OAB:14.241, FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - OAB:103709

 Processo nº. 1675-46.2010.811.0040.

Código nº. 58203.

Ação Penal

 Vistos etc.

Acolho a cota do MP de fl.183, contudo deixo de determinar a expedição 

de Carta Precatória para oitiva das testemunhas IRACY DE OLIVEIRA e 

FABIANO OLIVEIRA DA SILVA, na medida em que já foram ouvidos às 

fls.184/187.

Expeça-se carta precatória para oitiva da vítima ADELINO no endereço 

informado à fl.193.

Designo Audiência de Instrução das testemunhas e interrogatório do réu 

para o dia 18 de junho de 2018, às 15h30m, devendo o réu ser intimado 

também na pessoa dos advogados.

Intimem-se o acusado e os Ilustres Advogados.

Ciência ao MP.

Requisitem-se os Policiais Militares.

Expeça-se o necessário para o devido cumprimento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 183811 Nr: 11448-71.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYKON ANDRÉ GOLLER PINHEIRO, ERICLES 

FERNANDO DE MATOS GRANADA, MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18.563/0-MT

 Vistos etc.

Considerando o oficio em anexo, redesigno audiência de instrução para o 

dia 10 de maio de 2018, ás 15h00min.

Intimem-se e/ou requisitem-se as testemunhas e os acusados.

 Intime-se o i. advogado

Após, ciência ao MPE e DPE.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 108603 Nr: 1088-82.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO JOSE BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGISSON JOSÉ DE CASTRO - 

OAB:6214-B

 INTIMAÇÃO DO AVOGADO DO REEDUCANDO, DR. REGISSON JOSE DE 

CASTRO PARA QUE NO PRAZO LEGAL A\PRESENTE AS 

CONTRARRAZÕES DO AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO PELA 

ACUSAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 93921 Nr: 5554-90.2012.811.0040

 AÇÃO: Medidas Assecuratórias->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SIECL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDS, WDSDM, CRAR, CAR&CL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR RIBAS DE CAMPOS - 

OAB:18914, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - 

OAB:MT-9647 - B, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196, 

RODRIGO MUNIZ SANTOS - OAB:22918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 188, proceda-se vista dos autos no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Ante a atualização de endereço dos requeridos LEANDRO e WALDOMIR 

em fls. 183, citem-se os mesmos naquele endereço.

 Abra-se vista dos autos ao MPE para manifestação a respeito do 

endereço do requerido CHARLES e C.R ALVES RODRIGUES E CIA LTDA, 

considerando certidão de fls. 187.

 Postergo a análise do oficio de fls.177. Após a citação abra-se vista dos 

autos aos requeridos para manifestação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 186848 Nr: 2217-83.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCEMAR MAKXIMOVITZ, ADELIER SOARES 

PINA, PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENTO JOSE DE ALENCAR - 

OAB:14539, ROBSON REZENDE DOS SANTOS - OAB:, ROBSON 

REZENDE DOS SANTOS - OAB:16428

 Vistos etc.

Considerando o oficio em anexo, redesigno audiência de instrução para o 

dia 22 de maio de 2018, ás 15h 50min.

Intimem-se e/ou requisitem-se as testemunhas e os acusados.

 Intimem-se os ilustres advogados

Após, ciência ao MPE.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175181 Nr: 6249-68.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FRAGA DE MELLO 

- OAB:8166-B/MT, MARCIA RODRIGUES DE MELO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 21809/O, ROGERIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCELO FRAGA 

DE MELLO, para devolução dos autos nº 6249-68.2017.811.0040, 

Protocolo 175181, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167484 Nr: 1864-77.2017.811.0040

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AP, LDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGDO, KF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCELO FRAGA 

DE MELLO, para devolução dos autos nº 1864-77.2017.811.0040, 

Protocolo 167484, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 163950 Nr: 11509-63.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ÉMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GADO, SD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B, JOÃO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/MT, 

PABLINE FERREIRA DE OLIVEIRA - OAB:47454, ROGERIO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:7868-A

 Processo: 11509-63.2016.811.0040 (Código 163950). VISTOS/KP. 

Trata-se de ação penal com derradeira apresentação da defesa prévia, 

estando o feito apto ao seu saneamento e incursão na fase 

eminentemente probatória. Destarte, não sendo o caso de absolvição 

sumária face não incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme 

gizado no artigo 399 et seq, ambos do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 22/11/2018 às 18:00 horas. No que atine 

à intimação das testemunhas arroladas, por oportuno, calha vincar que a 

interlocução entre Processo Penal e Processo Civil tem reflexos diretos na 

prática forense. O advento do novo CPC coloca os juristas diante tanto da 

criação como da extinção de certas regras, o que demanda cuidadoso 

estudo de possíveis conflitos e convergências. determino a aplicação do 

artigo 455, do CPC, de sorte que caberá ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, aplicando-se, 

em todo caso, as regras previstas nos §1º, §2º, §3º, §4º e §5º, do 

referido artigo. Com efeito, nos casos dos §1º, e §2º, do artigo 455, do 

CPC, a defesa deverá informar por completo o endereço da testemunha 

arrolada, com logradouro, número do imóvel, bairro e CEP, para intimação 

por carta com aviso de recebimento, sob pena de preclusão. Para a 

participação de réu preso na instrução e seu interrogatório, se custodiado 

no CRS local, observar a Ordem de Serviço 03/2018/2ª Vara Criminal. Para 

a oitiva dos Policiais Rodoviários Federais lotados na 6ª Delegacia da PRF, 

observar a Ordem de Serviço n.06/2018/2ª Vara Criminal. Para a 

requisição de testemunhas que são agentes de segurança pública 

(municipal, estadual, federal), expeça-se ofício e comunique-se por email, 

observando a Ordem de Serviço 05/2018/2ª Vara Criminal. Cumpra-se, 

providenciando-se e expedindo-se o necessário com celeridade. 

Sorriso/MT, 02 de maio de 2018. ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 161342 Nr: 9908-22.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 Processo: 9908-22.2016.811.0040 (Código 161342). VISTOS/KP. Trata-se 

de ação penal com derradeira apresentação da defesa prévia, estando o 

feito apto ao seu saneamento e incursão na fase eminentemente 

probatória. Destarte, não sendo o caso de absolvição sumária face não 

incidência das hipóteses do artigo 397 e, conforme gizado no artigo 399 et 

seq, ambos do CPP, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 22/11/2018 às 17:30 horas. Com efeito, nos casos dos §1º, e §2º, do 

artigo 455, do CPC, a defesa deverá informar por completo o endereço da 

testemunha arrolada, com logradouro, número do imóvel, bairro e CEP, 

para intimação por carta com aviso de recebimento, sob pena de 

preclusão. Para a participação de réu preso na instrução e seu 

interrogatório, se custodiado no CRS local, observar a Ordem de Serviço 

03/2018/2ª Vara Criminal. Para a oitiva dos Policiais Rodoviários Federais 

lotados na 6ª Delegacia da PRF, observar a Ordem de Serviço 

n.06/2018/2ª Vara Criminal. Para a requisição de testemunhas que são 

agentes de segurança pública (municipal, estadual, federal), expeça-se 

ofício e comunique-se por email, observando a Ordem de Serviço 

05/2018/2ª Vara Criminal. Para a comunicação dos atos processuais aos 

segregados no CRS local, observar a Ordem de Serviço n.04/2018/2ª 

Vara Criminal. Publique-se tal decisum uma única vez no DJE para ciência 

e intimação do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, 

ainda, intime pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta 

precatória ou carta rogatória, segundo incidência das situações dos 

artigos 351ss, 353ss, 362ss ou 368ss do CPP, sendo que a marcha 

procedimental deste processo seguirá normalmente sem a presença 

do(a/s) acusado(a/s) previamente declarado revel ut artigo 367 do mesmo 

CPP. Cumpra-se, providenciando-se e expedindo-se o necessário com 

celeridade. Sorriso/MT, 02 de maio de 2018. ANDERSON CANDIOTTO Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 179024 Nr: 8548-18.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSAINE XAVIER PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 Processo: 8548-18.2017.811.0040 (Código 179024)
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VISTO/KP.

Acolho cota ministerial de fl. 221, para tanto nos termos do artigo 56 da Lei 

11.343/2006, oficie a POLITEC, para que esta no prazo improrrogável de 

15 (quinze) dias encaminhe a este juízo o laudo definitivo da droga 

apreendida.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 4 de maio de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 138477 Nr: 9897-27.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANDES FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11265

 Certifico e dou fé que compareceu, nesta data, o denunciado ERNANDES 

FERREIRA DA SILVA, sendo INTIMADO da r. SENTENÇA DE FLS. 89/90, 

oportunidade em que recebeu cópia da mesma, apondo seu ciente abaixo. 

O réu informa que DESEJA RECORRER DESTA SENTENÇA e que já possui 

advogado constituído, sendo o Dr. Célio Reis de Oliveira, OAB/MT n° 

11.265.

Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

ERNANDES FERREIRA DA SILVA

Denunciado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 174369 Nr: 5797-58.2017.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORLEI RODRIGUES DE FREITAS, SAMARONE 

DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823

 Certifico e dou fé que, até o presente momento, não aportou resposta do 

ofício expedido às fls. 18.

Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 174369 Nr: 5797-58.2017.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORLEI RODRIGUES DE FREITAS, SAMARONE 

DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823

 Processo: 5797-58.2017.811.0040 Código 174369

VISTOS/MV.

Destarte, considerando que este magistrado estará em usufruto de 

compensatória autorizada pelo e. TJMT, redesigno a oralidade em comento 

para o dia 16/05/2018, às 10:50 horas.

Publique tal decisum uma única vez no DJE para ciência e intimação 

do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime 

pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta precatória ou 

carta rogatória, segundo incidência das situações dos artigos 351ss, 

353ss, 362ss ou 368ss do CPP.

Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.

Promova as intimações e requisições necessárias para o cumprimento do 

ato.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 28 de fevereiro de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 242983 Nr: 11154-71.2017.811.0055

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO TUIM DE ALMEIDA, JOAO FONSECA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ANDRÉ MARINHO 

GRAMARIN - OAB:14551-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 Posto isso, ADOTO as seguintes providências:I-) ADMITO as provas 

juntadas às fls. 207/635, fls. 642/682 e fls. 689/758, sendo que a sua 

valoração será realizada em cotejo com os demais elementos de 

convicção quando da prolação da sentença.II-) INTIMEM-SE os arguidos 

para, no prazo de 05 dias, manifestarem sobre os documentos de fls. 

689/758, oportunidade em que deverão atender ao quanto requerido na 

petição de fls. 685/688, com a resposta às indagações e juntada da tabela 

de emolumentos. Após, AO MPE.III-) DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento, nos moldes dos artigos 184/186 da Lei Complementar Estadual 

n. 04/1990, para o dia 16 de maio de 2018, às 16h, oportunidade em que 

as testemunhas arroladas às fls. 683/684 serão inquiridas e, ao final, 

interrogados os arguidos.INTIMEM-SE as testemunhas arroladas às fls. 

683/684, além dos próprios arguidos.INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao MPE.

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 16803 Nr: 3263-58.2001.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO NOGUEIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA- HIPER 

MODELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO NOGUEIRA JUNIOR - 

OAB:5169-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MACIEL DE LIMA 

- OAB:6711, JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:4635, NELSON JOSÉ 

GASPARELO - OAB:2693-B

 Posto isso, JULGO EXTINTO a presente execução, na forma do artigo 

485, inciso VI, do CPC, por patente ausência de interesse processual 

superveniente. CUSTAS conforme a sentença/acordão.EXPEÇA-SE alvará 

do valor penhorado às fls. 388/389, como requerido às fls. 

393/394.Expedido o alvará e transitada em julgado a vertente sentença, 

AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 266640 Nr: 29558-73.2017.811.0055

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDEX TAXI LOTAÇÃO EIRELI - ME, 

DIRACEMA FRANCISCO DA SILVA, OBED RUELIS, L. M. TAXI LOTAÇÃO 

LTDA ME, CARLOS CORDEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INDEFIRO o pleito de tutela de urgência. O pedido incrustado 

no item “e” de fl. 15-verso será analisado após o contraditório.CITEM-SE 

as empresas e os sócios, para manifestarem e requererem as provas 

cabíveis no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 135 do CPC.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 274444 Nr: 4570-51.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:328.945/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

Trata-se de pedido de busca e apreensão, fundado a partir de contrato 

garantido por alienação fiduciária, pelo qual o requerente, OMNI S/A 

CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, pretende alcançar o bem que 

se encontra em posse da parte requerida EDERSON DA SILVA, em 

decorrência da cédula de crédito bancário indicado às fls. 5-verso/6.

Como é reconhecido no artigo 3º, caput, do Decreto-Lei n. 911/69, a 

medida liminar necessita apenas da comprovação da mora ou da 

inadimplência, o que se verificará por “carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário”.

 No caso judicializado, a mora da parte requerida ficou devidamente 

comprovada pelo instrumento de protesto de fl. 06-verso. Assim, 

atendendo ao disposto no artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei n. 911/69.

Portanto, uma vez que foram observados os requisitos legais, DEFIRO a 

liminar de busca e apreensão, consoante o Decreto-lei n. 911/69 e 

DETERMINO:

I) O devedor fiduciante poderá, no prazo de 05 (cinco) dias do 

cumprimento da liminar, depositar a integralidade da dívida, conforme o 

cálculo apresentado pelos credores, recebendo o bem livre de ônus.

 II) Caso assim não proceda, a propriedade e a posse do bem se 

consolidará no patrimônio dos credores fiduciários.

III) Também do cumprimento da liminar contará o prazo de 15 (quinze) dias 

para responder à demanda, sob pena de revelia, que poderá ser utilizado 

para discutir o valor do débito pago, ainda que a devedora já tenha 

depositado a integralidade da dívida.

IV) Após a apreensão, o veículo será depositado em mãos da parte autora 

ou de quem ela indicar.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 240693 Nr: 8737-48.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESANDRO LEITE RIBAS DE NEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor 

da causa. O mandado de citação, penhora, avaliação e depósito deverá 

ser expedido em três vias, a primeira com o propósito de promover a 

citação da parte executada, a segunda com o objetivo de promover a 

penhora, avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo 

legal (três dias), e a terceira para servir de contrafé. Citada a parte 

executada, o Sr. Oficial de Justiça juntará aos autos o mandado e a 

respectiva certidão, a partir do que começará a correr o prazo dos 

embargos. Não efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da 

segunda via do mandado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à 

penhora de bens, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a parte executada. 

No caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão. Recaindo a penhora em bens 

imóveis, será intimado também o cônjuge do executado, se for o caso. 

Caso a parte executada queira embargar, deverá fazê-lo no prazo de 15 

(quinze) dias após a juntada do mandado de citação, independentemente 

de penhora, depósito e caução, esclarecendo que os embargos, em regra, 

não terão efeito suspensivo. Sem prejuízo das determinações anteriores, 

REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor, com a finalidade de retificar 

a autuação e distribuição, haja vista que o feito passa a tramitar como 

execução, como acima indicado. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 277770 Nr: 7231-03.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CRÉDITO MÚTUO 

DOS MÉDICOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODETE GILSE NATT GALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:9247/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o endereço 

eletrônico da parte demandada, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, 

oportunidade em que deverá esclarecer a divergência entre o endereço 

apontado pela parte demandada no contrato (fl. 13-verso: Rua Avelina 

Jaci Bohn, 366, Centro, Tangará da Serra, edifício Verona, p. 203) e 

aquele que consta da notificação (fl. 18-verso: Avenida Tangará, n. 1350, 

ap. 203, Jardim Maringá, Tangará da Serra-MT), sob pena de extinção, 

conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 232495 Nr: 21511-47.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON FONSECA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO DOS SANTOS - 

OAB:OAB/SP 156.187, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:OAB/MT 

8530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que foram inexitosas as diligências para localização da 

parte demandada, conforme se colhe dos autos, DEFIRO o pleito de fl. 70 

para a citação por edital.

Logo, CITE-SE por edital, sendo que, desde já, NOMEIO curadora especial 

a digna Defensoria Pública, que deverá ser oportunamente INTIMADA para 

apresentar defesa.

Após a citação editalícia e intimação da DPE, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o 

andamento do feito.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 111546 Nr: 1745-52.2009.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NASIONE RODRIGUES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Barroso Fontelles - 

OAB:119.910 OAB/RJ

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro e 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

encaminho os autos ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

autora/interessada para requerer o que lhe é de direito, ressalvando que 
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em caso de inércia, no prazo de quinze dias os autos retornarão ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 262869 Nr: 26872-11.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO PORFIRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUNDHER GOMES DUARTE - 

OAB:15.334, JOSE MARIA BARBOSA - OAB:16697/O, TALIARA 

TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 41/2016-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Emissão de 

Guias On Line -> Diligência) e juntada aos autos com respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 15 dias, a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 270164 Nr: 1215-33.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO PEÇAS TANGARA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA TEODORO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, promover o 

recolhimento da taxa judiciária, conforme informação de fl. 53, sob pena 

de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 277735 Nr: 7217-19.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARY DA FONSECA DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA FERNANDES DE 

OLIVEIRA - OAB:23192/0, FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - 

OAB:24.181/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 05 de julho de 2018, às 

14h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 274915 Nr: 4890-04.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF BRASILEIRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO HENRIQUE DA FONSECA 

VITORINO - OAB:363392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor 

da causa.

O mandado de citação, penhora, avaliação e depósito deverá ser 

expedido em três vias, a primeira com o propósito de promover a citação 

da parte executada, a segunda com o objetivo de promover a penhora, 

avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal (três 

dias), e a terceira para servir de contrafé.

Citada a parte executada, o Sr. Oficial de Justiça juntará aos autos o 

mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o 

prazo dos embargos.

 Não efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda 

via do mandado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de 

bens, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, a parte executada.

No caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão.

Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do 

executado, se for o caso.

Caso a parte executada queira embargar, deverá fazê-lo no prazo de 15 

(quinze) dias após a juntada do mandado de citação, independentemente 

de penhora, depósito e caução, esclarecendo que os embargos, em regra, 

não terão efeito suspensivo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 18385 Nr: 905-86.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTINEY PEREIRA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT20495/A, FABIULA MÜLLER KOENIG - OAB:MT 

22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:17980/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 301, DEFIRO a suspensão do feito até 

27.12.2018.

Após o que, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

Sem prejuízo da determinação anterior, OFICIE-SE ao Juízo Deprecado da 

Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, solicitando informações acerca 

do cumprimento da carta precatória de fl. 282, consignando a informação 

de que o vertente feito encontra-se suspenso até o dia 27.12.2018, sendo 

que, após tal data, não havendo nova comunicação deste Juízo, a carta 

precatória deverá retomar o seu trâmite normal.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 208510 Nr: 847-92.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELY OLIVEIRA BISPO LUCENA, JELSON 

LUCENA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a possibilidade de composição amigável entre as partes, 

DEFIRO o pleito de fl. 130, razão porque DESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 26 de junho de 2018, às 15h00min, a ser realizada por este 
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Juízo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 123146 Nr: 2185-14.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON MALAQUIAS DA SILVEIRA, FELIPE BEDIN 

BIASOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, FRANCIELLEN DE OLIVEIRA TRETTEL - OAB:14337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A MT

 Vistos.

EXPEÇA-SE alvará do valor depositado à fl. 468 em favor da parte autora, 

exatamente como requerido à fl. 472, cumprindo, se for o caso, o artigo 

450, § 3º, da CNGC.

Após, CONCLUSOS para extinção da execução.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 275717 Nr: 5514-53.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAREN PRISCILA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

DEFIRO de plano a expedição do mandado de pagamento, no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme inteligência dos artigos 701 e 702, ambos do 

Código de Processo Civil, consignando no mandado que no referido prazo 

a parte ré poderá oferecer embargos que suspenderão a eficácia do 

mandado inicial e que, se não forem opostos, constituir-se-á de pleno 

direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em 

executivo.

No caso de pronto pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 5% 

sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 701, “caput”, do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 269774 Nr: 785-81.2018.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCIANI DA SILVA TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME, CARLOS 

ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN CUNHA AGULHAM - 

OAB:84582

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta dos requerimentos de fls. 149 e 152, DEFIRO o prazo de 60 

(sessenta) dias para que a parte exequente promova as diligenciais 

necessárias para o andamento do feito, como determinado à fl. 146.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 151974 Nr: 583-80.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANE PEREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294-A, RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos.

Conforme interpretação do artigo 921 do CPC, ENCAMINHEM-SE os autos 

ao arquivo provisório, sendo que, pelo prazo de 01 (um) ano, não 

transcorrerá a prescrição. Por lógica, após tal lapso temporal, o título 

estará sujeito ao prazo prescricional de 03 (três) anos, que deverá estar 

anotado no sistema Apolo.

 Caso alcançada a prescrição em arquivo provisório, INTIMEM-SE as 

partes para manifestarem no prazo de 15 dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 266755 Nr: 29662-65.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO BARATELLI BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO ROBERTO FREIRE MORAES, POMPEU 

IMOBILIARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 96, DEFIRO a suspensão do trâmite 

processual pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Após, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, apresentarem o 

termo de acordo ou pugnarem o que entenderem de direito.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 223854 Nr: 13221-43.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAIAS FERNANDES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONILZA MORAIS DE 

CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão de fl 

retro, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim 

de intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 258339 Nr: 23516-08.2017.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joselma de Moura Maria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé em cumprimento à legislação em vigor e diante da 

certidão retro, que remeto os autos ao setor de "matéria para imprensa", a 

fim de intimar o advogado da parte autora para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 159864 Nr: 9196-89.2013.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMADO PAULO DAL CASTEL, MERI REGINA GORETTI 

DAL CASTEL, LEIVA TEREZINHA DONIDA CRESTANI, ILDO CRESTANI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO SCHNEIDER 

IBAÑEZ - OAB:6281/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7658-B/MT

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro e 

com o pagamento da respectiva taxa, nos termos da legislação vigente e 

do Provimento nº 56/2007-CGJ, encaminho os autos ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte requerida/interessada para requerer o 

que lhe é de direito, ressalvando que em caso de inércia, no prazo de 

quinze dias os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 277856 Nr: 7304-72.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES BENTO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, (a) indicar o estado 

civil ou a existência de união estável da parte autora e (b) o endereço 

eletrônico do demandado, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, bem 

como (c) indicar a sua opção pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação, na forma do artigo 319, inciso VII, do CPC, 

sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, 

do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 145753 Nr: 5443-61.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFANT & DEFANT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNAIR MARQUES DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o advogado da 

parte autora para manifestar, no prazo de quinze dias, requerendo o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 248510 Nr: 15428-78.2017.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAKERO MASSAHUKI YANASE KAWAKITA, KAROLINE 

HARUE YANASE KAWAKITA, TAKERO MASSAHUKI YANASE KAWAKITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSÉ YANASE, Severina Ferreira 

Yanase, Severina Ferreira Yanase, RICARDO FERNANDO YANASE, 

ROGERIO YANASE, LUCIANO MASSAHIRO YANASE, LUCIANO 

MASSAHIRO YANASE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 121, AGUARDE-SE o prazo de 30 (trinta) 

dias.

 Decorrido o prazo, à PGE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 211005 Nr: 2880-55.2016.811.0055

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARQUES SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:2159/0mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão de fl 

retro, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim 

de intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 6091 Nr: 453-86.1996.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTINA RIBEIRO SANTANA, ERNIDES 

MENDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM ABILIO SEABRA - 

OAB:976, LUIZ CÉSAR PONTES - OAB:2.122-OAB/AC

 Vistos.

Conforme interpretação do artigo 921 do CPC, ENCAMINHEM-SE os autos 

ao arquivo provisório, sendo que, pelo prazo de 01 (um) ano, não 

transcorrerá a prescrição. Por lógica, após tal lapso temporal, o título 

estará sujeito ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, que deverá estar 

anotado no sistema Apolo.

 Caso alcançada a prescrição em arquivo provisório, INTIMEM-SE as 

partes para manifestarem no prazo de 15 dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 143898 Nr: 3468-04.2012.811.0055

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA DE SOUZA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALNETE DALA BONA - 

OAB:OAB/MT 22.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que diante do pedido de desarquivamento de fls. retro, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

encaminho os autos ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

autora/interessada para requerer o que lhe é de direito, ressalvando que 

em caso de inércia, no prazo de quinze dias os autos retornarão ao 

arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 104 Nr: 163-08.1995.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES FARTURA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COFERTIL COMERCIO DE FERTILIZANTES 

LTDA, CARLOS ANTONIO BERTEI LONGHI, DIRCE MARIA LONGHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CÉZAR HINTZ - 

OAB:OAB/MT 4.379-A, ALCIDES MATTIUZO JÚNIOR - OAB:4.383-B 

OAB/MT, RENATO SERPA SILVÉRIO - OAB:4.386-A / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 Vistos.

Os documentos de fls. 329/331 revelam que a parte exequente somente 

fora intimada na pessoa do digno advogado Alcides Mattiuzo Junior, ao 

passo que a decisão de fls. 327/328-verso revela que também deverão 

ser intimados os dignos advogados Airton Cézar Hintz e Renato Serpa 

Silvério.

Posto isso, REPITA-SE a intimação incrustrada no item “II” de fl. 328-verso, 

com as inclusões dos dignos advogados Airton Cézar Hintz e Renato 
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Serpa Silvério.

ÁS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 224284 Nr: 13594-74.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILMAR FERNANDES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONILZA MORAIS DE 

CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e diante da certidão de fl 

retro, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim 

de intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 174420 Nr: 16296-61.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julia Dalla Rosa Bittencourt - 

OAB:22.097/OABMT, SANDRA ELIANE JOHN - OAB:12756, TATIANA 

SEMENÇATO FRANÇA - OAB:22.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISIA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:OAB/RN 1853, HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - 

OAB:221386

 Vistos.

MARIA CRISTINA MACHADO ingressou com a vertente execução de título 

judicial em face de BANCO SANTANDER BRASIL S/A., devidamente 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, houve o pagamento parcial da quantia executada, 

sendo que o alvará fora expedido à fl. 98.

O cálculo judicial de fls. 95/96, homologado à fl. 103, apurou crédito em 

favor da parte exequente e o alvará fora expedido à fl. 144.

Após, fora expedido alvará em favor da parte executada (fl. 150), nos 

termos da decisão de fls. 145.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da quitação da dívida, a fase de execução atingiu o seu desiderato, 

carecendo, então, de ato judicial para encerrar formalmente essa fase do 

processo sincrético.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de execução, ante o cumprimento 

pela parte executada da obrigação, nos termos do art. 924, inciso II, e art. 

925, ambos do CPC.

CUSTAS nos termos da sentença prolatada nos autos.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 274364 Nr: 4508-11.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL LINHAS AEREAS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que publicação da decisão de fl. 30 no DJE constou 

equivocadamente a Defensoria Pública Estadual ao invés de constar o 

nome dos advogados da parte autora. Desta forma, em atendimento ao 

Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte autora dos 

termos da decisão de fl. 30, a seguir transcrita. DECISÃO: "Vistos. 

RECEBO a petição inicial. DESIGNO audiência de conciliação para o dia 14 

de junho de 2018, às 13h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Soluções de Conflitos desta Comarca, conforme pauta previamente 

formulada pelo próprio Centro. Não obstante inicialmente agendada 

audiência de conciliação, fica ao talante do Centro Judiciário de Soluções 

de Conflitos convertê-la em mediação, sem prejuízo da realização de mais 

de uma sessão, na forma do artigo 334, § 2º, do CPC. CITE-SE a parte 

demandada, sendo certo que o prazo de resposta observará o artigo 335 

do CPC, dependendo da postura das partes quanto à realização da 

audiência de conciliação/mediação e insucesso da composição amigável, 

com a advertência grafada no artigo 344 do CPC. CONCEDO os benefícios 

da justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo caso inverídica a 

declaração de hipossuficiência. Por oportuno, ante a palpável 

hipossuficiência técnica da parte autora, DEFIRO o pedido de inversão do 

ônus probatório, na forma do artigo 373, § 1º, do CPC. ÀS 

PROVIDÊNCIAS".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 270294 Nr: 1374-73.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA AGUA AZUL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, CARLA FABIANA H. ZAGOTTO CONSALTER - 

OAB:25.009/P

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - OAB:OAB/MT 

Nº 6177, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:207681e 11210-A

 Vistos.

A decisão de fls. 911/912-verso pretendia esclarecer o dispositivo do 

acórdão a ser cumprido por este Juízo.

 Bem por isso, aportaram os documentos de fls. 921/924, os quais 

esclarecem que a digna Desembargadora Relatora restou vencida em 

parte, conforme o voto proferido pelo “1º Vogal”, no que tange à 

autorização de comercialização da área plantada, cultivada e já colhida 

pela parte embargante, inclusive, minudenciando os respectivos talhões.

 Logo, para não restar qualquer dúvida, DEPREQUE-SE o cumprimento do 

acórdão no que tange à comercialização pela embargante de parte da 

lavoura, nos termos do voto do “1º Vogal”, conforme se vê às fls. 

902/904.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 18808 Nr: 1496-48.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECIOLANDIA DIESEL LTDA, CARLOS 

ROBERTO SPERINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 

370/370-verso, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa a fim de intimar os advogados da parte autora para, no prazo de 

quinze dias, manifestar acerca da avaliação de fls. 384/386, valendo o 

silêncio como concordância, oportunidade em que a parte exequente 

deverá indicar a forma de expropriação, apresentar a atualização da 

dívida, além da matrícula atualizada do imóvel, bem como indicar, se for o 

caso, leiloeiro público, na forma do artigo 883 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 18808 Nr: 1496-48.2002.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECIOLANDIA DIESEL LTDA, CARLOS 

ROBERTO SPERINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 
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OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 385 

requerendo a complementação das diligências no valor de R$ 1.650,00 

(Um mil seiscentos e cinquenta Reais), devendo a respectiva guia de 

pagamento ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de Guias On Line --> Diligência) ou 

através do link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, 

indicando o Oficial de Justiça Maurildes Silva Carvalho, e juntada aos 

autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 135789 Nr: 5995-60.2011.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JASP PEDROSO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. O. GOTARDO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:OAB/MT 

13451, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - OAB:13561/MT, RAFAEL 

SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ledi Figueiredo Bridi - 

OAB:9413, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar a parte autora para 

manifestar sobre os documentos juntados com a decisão de fls. 

369/370-verso, pugnando o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 157370 Nr: 5983-75.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LORENZETTI - LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO PIRES SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fls. 91/92, 

diante da certidão de fl. 96, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte exequente 

para, no prazo de quinze dias, promover a atualização da dívida, com a 

inclusão dos honorários advocatícios anteriormente fixados, assim como 

da multa, se ainda não incluída no cálculo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 228570 Nr: 17209-72.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE NATALINA DE FRANÇA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHES - 

OAB:12529/ES

 Vistos.

Uma vez que a sentença coletiva fora submetida à avaliação do Juízo “ad 

quem”, cujo julgamento colegiado já transitou em julgado, por conta do 

efeito substitutivo, o título exequendo, que se pretende liquidar, passar a 

ser o acenado acórdão. Logo, deve instruir o vertente feito.

Posto isso, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, promover 

a juntada de cópia do acordão, cuja certidão de trânsito em julgado é vista 

à fl. 96, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo 

único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 157251 Nr: 5872-91.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MEDIO NORTE 

LTDA, INEZ NEGRELLO BENDEROVICZ, FABIANO BENDEROVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A, RAFAELLA PONÇONI - OAB:24432/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LINA PEREIRA LOPES 

GRECCO - OAB:9 304/MT

 Certifico e dou fé que a carta de intimação de fl. 154 foi devolvida pelo 

Correio com informação de que “mudou-se” (fl. 156), e em atendimento ao 

Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos por certidão a fim 

de encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, pugnando o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 139084 Nr: 9535-19.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENILDA GOMES BESSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ EDUARDO BRITO, IVANY SOARES BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELENILDA GOMES BESSA - 

OAB:4881-B/MT, REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 

3.659-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da 

parte autora para manifestarem, no prazo de quinze dias, pugnando o que 

de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 141467 Nr: 806-67.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATERMAQ COMERCIO DE PEÇAS E 

SERVIÇOS LTDA, AMARILDO BASSANI, GLAUBER FERREIRA BASSANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CEZAR SANTOS REIS 

- OAB:22096/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA FRANCISCA DE 

SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Pretende a parte autora, com a manifestação de fls. 100/102, a 

desconsideração da personalidade jurídica inversa dos executados 

Amarildo Bassani e Glauber Ferreira Bassani e, por conseguinte, atingir o 

patrimônio da empresa Grachecki Vilas Boas & Bassani Ltda. ME.

Pois bem.

Primeiramente, cabe ressaltar que este Juízo adotava o entendimento de 

que era desnecessária a intimação da parte executada, no que tange ao 

pleito de desconsideração da personalidade jurídica, haja vista a 

possibilidade de tal ato vir a frustrar o pedido da parte exequente.

 No entanto, tal entendimento fora superado com a vigência da Lei 

13.105/2015, que instituiu o Novo Código de Processo Civil, que, nos 

termos do artigo 14 c/c artigo 1.046 da mencionada Lei, possui aplicação 

imediata nos processos em curso. Dessa feita, considerando que o artigo 

133 e seguintes do CPC estabelecem procedimento próprio para o 

processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, 

inclusive, a inversa, como no vertente caso, tais disposições deverão ser 

observadas.

 Posto isso, ADOTO as seguintes providências:

I-) AUTUE-SE em autos apartados a petição e documentos de fls. 100/102, 

juntando, ainda, cópia da vertente decisão.

II-) Nos autos que serão formados, CITE-SE a empresa Grachecki Vilas 

Boas & Bassani Ltda. ME para, no prazo de 15 dias, manifestar e requer 
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as provas cabíveis, nos termos do artigo 135 do CPC.

 No mais, SUSPENDO o trâmite dos vertentes autos até o deslinde do 

incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme 

previsão do artigo 134, § 3º, do CPC.

Sem prejuízo das determinações anteriores, como requerido, OFICIEM-SE 

aos órgãos de proteção ao crédito, nos moldes do § 3º do art. 782 do 

CPC.

Por outro lado, o artigo 517 do CPC prevê a hipótese de protesto para título 

judicial, quando decorrido o prazo para pagamento voluntário da 

obrigação, o que, como visto, não se amolda ao vertente caso, que se 

trata de execução de título extrajudicial, de modo que INDEFIRO a 

expedição de certidão para fins de protesto.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 141467 Nr: 806-67.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATERMAQ COMERCIO DE PEÇAS E 

SERVIÇOS LTDA, AMARILDO BASSANI, GLAUBER FERREIRA BASSANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CEZAR SANTOS REIS 

- OAB:22096/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA FRANCISCA DE 

SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que para a inclusão da empresa executada no cadastro de 

inadimplentes do SPC e SERASA, é necessário os seguintes dados: CNPJ, 

endereço, a data de sua fundação e o valor da dívida e data de 

vencimento. Sendo assim, nos termos do Provimento nº 056/2007, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa, a fim de 

intimar os advogados da parte exequente, para informar nos autos os 

referidos dados, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 141467 Nr: 806-67.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATERMAQ COMERCIO DE PEÇAS E 

SERVIÇOS LTDA, AMARILDO BASSANI, GLAUBER FERREIRA BASSANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CEZAR SANTOS REIS 

- OAB:22096/O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA FRANCISCA DE 

SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que para que seja possível a inscrição junto aos órgãos 

de proteção ao crédito é necessário a informação de dados pessoais do 

executado (nome completo, RG, CPF, data de nascimento, filiação, valor 

atualizado do débito e vencimento da dívida), os quais não foram 

localizados nos autos em sua integralidade. Desta forma, em atendimento 

ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar o advogado exequente para, no prazo 

de 15 dias, informar nos autos a data de nascimento e filiação do 

executado, bem como a data de vencimento da dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 275441 Nr: 5347-36.2018.811.0055

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACHECKI VILAS BOAS & BASSANI LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CEZAR DOS SANTOS 

REIS - OAB:22.096/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a carta de citação/intimação de fl. 09 foi devolvida 

pelo Correio com informação de que “mudou-se” (fl. 10), e em atendimento 

ao Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos por certidão a 

fim de encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, pugnando o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 232495 Nr: 21511-47.2016.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON FONSECA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO DOS SANTOS - 

OAB:OAB/SP 156.187, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:OAB/MT 

8530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ, item 7.5.2 e artigo 1.218, 

§ 1º da CNGC, impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de 

matéria de imprensa, a fim de intimar os advogados da parte autora para 

apresentarem resumo da inicial para expedição do edital, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhando também para o e-mail: ts.1civel@tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 262232 Nr: 26431-30.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR RIBEIRO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS ANTONIO BATISTÃO - 

OAB:OAB/MT 16.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:OAB/MT 13.333, DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A/MT

 Certifico e dou fé que foi interposto recurso de apelação às fls. 80/85 

pela parte requerente. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007 e diante da vigência do Código de Processo Civil/2015, intimo os 

advogados da parte requerida para que apresentem as contrarrazões, no 

prazo de quinze dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 153652 Nr: 2314-14.2013.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO LUPPI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, CARLA FABIANA H. ZAGOTTO CONSALTER - 

OAB:25.009/P, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA FRANCISCA DE 

SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT, SAMARA FAVETTI SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 23.855

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - OAB:OAB/MT 

Nº 6177, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:207681e 11210-A

 Vistos.

As partes, como se colhe às fls. 633/634 e 635, chegaram a um consenso 

sobre a liberação da soja para pagamento do arrendamento.

No entanto, a terceira interessada, pela petição de fls. 641/641-verso, 

manifestou contrariamente ao desbloqueio da soja.

Assim sendo, a decisão sobre a liberação ou não da soja 

necessariamente deverá enfrentar a discordância da terceira interessada. 

Bem por isso, a audiência das partes acerca desse fato é primordial.

 Posto isso, na forma dos artigos 9º e 10, ambos do CPC, INTIMEM-SE as 

partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem sobre a discordância da 

terceira interessada.
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Após, CONCLUSOS.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 277021 Nr: 6592-82.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Analisando os autos, verifico que a petição inicial não atendeu ao que 

estabelece o art. 319, inc. V, do CPC, pois à ação foi atribuído o valor da 

causa de forma incorreta.

Com efeito, estabelece o art. 291, do CPC, que: “A toda causa será 

atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível”.

 Assim, mesmo considerando que as ações de estado da pessoa, tem 

valor inestimável, havendo partilha de bens, entendo que as custas devem 

incidir sobre o valor destes.

Na esteira desse entendimento, vale colacionar os seguintes precedentes 

da jurisprudência, in verbis:

“A Ação de divórcio é de valor inestimável, por se tratar de estado da 

pessoa, ainda que existam bens a partilhar e que as custas incidam sobre 

o valor destes.” (Ac. 1ª Câm. Civ. Do TJSP, na Ap. Civ. 22.248, RT 

574/113).

“Embora a ação de dissolução de sociedade de fato entre concubinos não 

tenha conteúdo econômico imediato, pois só após a partilha de acervo 

societário a imediatidade se dará, o autor não tem o arbítrio de atribuir a ela 

um valor ínfimo. Há de fazê-lo levando em conta o direito material que lhe 

serve de alicerce, ainda que por estimativa – art. 258 do CPC”. (Ac. 2ª 

Câm. Do TJRJ. No AI 1363/88, j. 24.02-89, COAD 45.398).

 Assim sendo, intime-se o procurador da parte requerente, para que 

emende a petição inicial e atribua a causa seu correto valor, sob pena de 

indeferimento da exordial e/ou cancelamento da distribuição, consoante 

estabelece o art. 321 c/c art. 330, inciso IV, ambos do Código de Processo 

Civil.

 Intime-se.

 Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 273057 Nr: 3458-47.2018.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RIBEIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SEBASTIAO RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o presente feito verifico que não foi aplicado corretamente o 

valor a causa, sendo certo que o valor a ser apresentado deverá ser o do 

proveito econômico buscado nos autos.

Com efeito, o valor da causa em inventário deve corresponder ao valor 

total dos bens a serem inventariados, embora não existir exigência legal 

para constar na inicial a relação dos bens, deverá a requerente proceder, 

quando da petição pedindo a abertura do inventário, estimativa dos 

valores dos bens, atribuindo estes ao valor da causa.

 Posto isso, intime-se o procurador da parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, emende a petição inicial, atribuindo à causa o valor a ser 

perseguido na demanda, sob pena de indeferimento da exordial e/ou 

cancelamento da distribuição, com julgamento da ação sem resolução do 

mérito, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 330, IV, ambos do Código 

de Processo Civil.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 243029 Nr: 11211-89.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDENI KROETZELER, ELAINE KROETZLER, IVONEI 

FERRAZZA, EZENI KROETZLER SILVA E LIMA, MANOEL SILVA E LIMA 

NETO, EDEMAR KOCTZLER, RENETES MILCZVSKI, ESTER KROETZLER DA 

SILVA, EDICLEUSA KROETZLER PUMI, EDSON KOETZLER, EDNILSON 

JOÃO KOETZLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JUDIT BRAZ DE OLIVEIRA 

KOETZLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o petitório retro, verifico que não restou cumprida 

integralmente a determinação de fls. 84verso.

Posto isso, intime-se o inventariante para aportar aos autos a Certidão de 

Inexistência de débitos fiscais da Fazenda Pública Federal bem como, a 

Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários e comprovante de 

pagamento do ITBI, caso queira que o bem imóvel seja adjudicado para 

nome de terceiros.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 274795 Nr: 4836-38.2018.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DALLA LASTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE VICENTE DALLA LASTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO 

- OAB:6160-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de Ação de Inventário dos bens deixados pelo 

falecimento de José Vicente Dalla Lasta proposta por João Dalla 

Lastra.1.Defiro os benefícios da justiça gratuita.2.Recebo a petição inicial, 

uma vez que preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC.3. No mais, 

nomeio inventariante o herdeiro João Dalla Lastra, que prestará o 

compromisso em 05 (cinco) dias (art. 617, parágrafo único do CPC);4. 

Dentro de 20 (vinte) dias, contados da data do compromisso, fará a 

Inventariante as primeiras declarações (CPC, art. 620), devendo juntar aos 

autos a certidão de inexistência de testamento deixado pelo autor da 

herança, conforme determina o Provimento nº 56/2016 do CNJ;5. Citem-se 

todos os herdeiros, conforme constar nas primeiras declarações para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhando-se cópia das 

mesmas (art. 626, do CPC);6. Intimem-se a Fazenda Pública Estadual, que 

deverá informar no prazo de 15 (quinze) dias, o valor dos bens descritos 

nas primeiras declarações (CPC, art. 629), o Ministério Público, se houver 

herdeiro incapaz ou ausente, e o testamenteiro, se houver testamento 

CPC, art. 626);7. Concluídas as citações e intimações, abra-se vista dos 

autos às partes, em cartório, no prazo comum de 15 (quinze) dias, para 

dizerem sobre as primeiras declarações (CPC, art. 627);8. Decorrido o 

prazo, sem manifestação, intime-se o inventariante para no prazo de 15 

(quinze) dias apresentar às últimas declarações, o plano de partilha (CPC, 

art. 653), o cálculo do imposto de transmissão “causa mortis”, 

providenciando o seu devido recolhimento, juntando-se aos autos o 

comprovante de pagamento;9. Manifestação das partes (quando houver 

herdeiros com advogado diferente...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 245911 Nr: 13454-06.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON MARIUSSI, JEFERSON MARIUSSI, JANDIRA 

DANTAS DINIS MARIUSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ELIO MARIUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14.167/MT, FERNANDO HENRIQUE SANCHES DA COSTA - 

OAB:12989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, o requerimento formulado pel0 inventariante para alienação 

dos bens imóveis a ser inventariado, não cabe acolhimento ante a 

ausência de apresentação das certidões negativas de débitos fiscais das 

Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal e devida quitação do 

Imposto de Transmissão.Posto isso, dando prosseguimento ao feito, 

determino seja intimada o inventariante para, no prazo de 60 (sessenta) 

dias, juntar aos autos as certidões negativas de débitos fiscais, 

atualizadas, expedidas pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais e 

Municipais, bem como os documentos conforme determinado às fls. 204, 

para devida homologação do feito.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 266483 Nr: 29460-88.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVANI OLINTO MILANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE OLINTO MILANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Trata-se de Ação de Inventário dos bens deixados pelo 

falecimento de Olinto Milani proposta por Jovani Olinto Milani.1.Recebo a 

petição inicial, uma vez que preenchidos os requisitos do art. 319 do 

CPC.2. No mais, nomeio inventariante o herdeiro Jovani Olinto Milani, que 

prestará o compromisso em 05 (cinco) dias (art. 617, parágrafo único do 

CPC);3. Dentro de 20 (vinte) dias, contados da data do compromisso, fará 

a Inventariante as primeiras declarações (CPC, art. 620), devendo juntar 

aos autos a certidão de inexistência de testamento deixado pelo autor da 

herança, conforme determina o Provimento nº 56/2016 do CNJ;4. Citem-se 

todos os herdeiros, conforme constar nas primeiras declarações para 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhando-se cópia das 

mesmas (art. 626, do CPC);5. Intimem-se a Fazenda Pública Estadual, que 

deverá informar no prazo de 15 (quinze) dias, o valor dos bens descritos 

nas primeiras declarações (CPC, art. 629), o Ministério Público, se houver 

herdeiro incapaz ou ausente, e o testamenteiro, se houver testamento 

CPC, art. 626);6. Concluídas as citações e intimações, abra-se vista dos 

autos às partes, em cartório, no prazo comum de 15 (quinze) dias, para 

dizerem sobre as primeiras declarações (CPC, art. 627);7. Decorrido o 

prazo, sem manifestação, intime-se o inventariante para no prazo de 15 

(quinze) dias apresentar às últimas declarações, o plano de partilha (CPC, 

art. 653), o cálculo do imposto de transmissão “causa mortis”, 

providenciando o seu devido recolhimento, juntando-se aos autos o 

comprovante de pagamento;10. Manifestação das partes (quando houver 

herdeiros com advogado diferente), acerca da partilha, no prazo de 05 

(cinco) dias (CPC, art. 638);...

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 181667 Nr: 23767-31.2014.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA GORETT DE SOUZA 

GOULART - OAB:20.022, Mauricio Montagner - OAB:20670/O

 Por consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Ciência ao Ministério Público.CONDENO a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios os quais 

arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, devidamente 

atualizado, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC, todavia, SUSPENDO tal 

condenação, na forma do artigo 98, § 3º, do mesmo Codex, anotando-se 

ser a requerida beneficiária da justiça gratuita.Proceda-se com a 

Lavratura do Termo de Guarda Definitiva.Com o trânsito em julgado, 

proceda-se com as baixas e anotações necessárias, arquivando-se o 

feito. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 249204 Nr: 15974-36.2017.811.0055

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SEBASTIÃO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ELIO MARIUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUSTÁQUIO INÁCIO DE 

NORONHA NETO - OAB:12.548 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente nos autos, 

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

realizado aportado às fls. 34/35.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, parágrafo 3º do CPC.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

As providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 152912 Nr: 1575-41.2013.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉRIKA NILVÂNIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE WANDEMBERG GOMES PEREIRA, 

OTACILIO ALVES PEREIRA NETO, JOSÉ ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO MIOLA JUNIOR - 

OAB:14653/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo legal sem que os requeridos José 

Wandemberg Gomes Pereira e José Alves Pereira contestassem a ação.

Certifico, ainda, ante o teor da certidão do Oficial de Justiça de fl. 90v, que 

nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGCJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar a parte autora a manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 204315 Nr: 18249-26.2015.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPM, CADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Valdevino Santos - 

OAB:253171, CARMEN LUCIA MENDES ARAUJO OLYNTHO - 

OAB:22510/MT, Fabio Marques Ferreira Santos - OAB:206428, 

Jovelaine Aparecida Rodrigues de Camargo de Medelo - 

OAB:358163, KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:OAB/MT 13451, 

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B, 

Roanny Alves de Santana - OAB:22158-O, Thaís Leite Gonçalves - 

OAB:260436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, faço a intimação da parte autora, para que 

possa proceder com a retirada do Alvará Judicial, no prazo de 05 (cinco) 

dias, referente ao respectivo feito.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário
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3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 230554 Nr: 18963-49.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEONI FATIMA DE SOUZA, SELVINO MACHADO DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYSON DIETS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA CORREIA FRANCHINI 

VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Certifico que, haja vista a petição de fl. 195 do requerido, intimo os 

requerentes para manifestarem, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 259913 Nr: 24775-38.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, JDC.PRIMAVERA DO 

LESTE-MT 2ª VARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. C. TERRAPLENAGEM E LOCAÇÕES LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para manifestar-se sobre a certidão 

negativa do oficial de justiça de fl.29, no prazo de 05 (cinco)dias, 

considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272739 Nr: 3256-70.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA VALE DA SERRA 

IND.COM.IMP. E EXP. LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento do importe de R$ 220,44 (duzentos e vinte reais e 

quarenta e quatro centavos), referente à complementação de diligência 

solicitada pelo oficial de justiça ANTONIO AUGUSTO RIBEIRO, mediante 

guia a ser emitida junto ao site do Tribunal de Justiça, cujo link segue 

a d i a n t e : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/depositoComplementacao

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 275603 Nr: 5433-07.2018.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MITUO MATUMOTO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 275603.

 Natureza: Alvará judicial.

 Requerente: Mituo Matumoto Junior.

 Vistos,

 Trata-se de alvará judicial para venda de veículo proposta em 27 de 

março de 2018 por Mituo Matumoto Junior, já qualificado.

 Alegou a parte autora, em resumo, que sua genitora faleceu no dia 26 de 

agosto de 2017, deixando 03 filhos e bens a inventariar, e dentre esses 

bens deixou um veículo Volkswagen Saveiro, Placa NPM 2797, Chassi 

9BWKB05W8AP028742, RENAVAM 184745373, cor prata, ano 2009/2010.

Seguiu narrando que, como o falecimento de sua genitora se deu de forma 

repentina, em janeiro de 2018 surgiu um comprador para o veículo, sendo 

ele a empresa Elite Carcomercio de Veículos, sendo que os herdeiros 

acharam melhor por vendê-lo, já que o presente automóvel não era usado 

e com o dinheiro de sua venda poderia ajudar nas despesas do inventário 

e evitar maiores prejuízos.

 Aduz que no mês de março de 2018 o veículo foi revendido para o Sr. 

Francisco Denilson Lima, momento que ao procurarem o cartório para 

realizar a transferência de propriedade do mesmo, o cartório não aceitou 

reconhecer firma da assinatura do inventariante, bem como a CIRETRAN 

não aceitou realizar a transferência.

Ademais, o cartório e o DETRAN informaram ao autor que a transferência 

de propriedade de compra e venda somente poderia ser realizada após a 

apresentação da Escritura Pública de Inventário, de modo que até o 

momento o inventariante possui em mãos a minuta de inventário, pois o 

inventário ainda não se concluiu.

 Por conta disso, pugnou pela expedição de alvará judicial para concluir a 

venda do veículo perante o cartório e o DETRAN.

 A inicial foi instruída com os documentos de fls. 11/36.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de pedido de alvará judicial com o fim de autorizar o inventariante 

Mituo Matumoto Junior a reconhecer firma da assinatura do recibo de 

compra e venda do veículo Volkswagen Saveiro, bem como proceder a 

transferência de propriedade do mesmo perante o DETRAN ou CIRETRAN 

para o atual comprador Sr. Francisco Denilson Lima.

 Primeiramente, cumpre-me consignar que o meio eleito pela parte deve ser 

o meio apto a satisfazer a pretensão deduzida em juízo, e o procedimento 

deve ser o adequado para que resultado final seja alcançado.

 Nessa esteira, analisando os autos, entendo que a pretensão formulada 

não pode prosperar, uma vez que o alvará judicial é meio inadequado para 

a consecução do provimento pleiteado pelo autor, qual seja, a 

regularização da propriedade perante o cartório e DETRAN.

 Isso porque, a transferência de bens móveis, somente se opera com a 

tradição, consoante dispõe o artigo 1.245 do Código Civil, in verbis:

“Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios 

jurídicos antes da tradição.

Parágrafo único. Subentende-se a tradição quando o transmitente 

continua a possuir pelo constituto possessório; quando cede ao 

adquirente o direito à restituição da coisa, que se encontra em poder de 

terceiro; ou quando o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião 

do negócio jurídico.”

 Destarte, em que pese à existência do contrato particular de compra e 

venda juntado às fls. 27/28, é certo que o autor deve proceder com a 

habilitação em inventário, visto que no presente caso já está em 

andamento. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

“APELAÇÃO CÍVEL. SUCESSÕES. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE 

ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM 

CONTA-CORRENTE E VENDA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE 

PROPRIEDADE DO DE CUJUS. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO. Necessário 

o ajuizamento da ação de inventário para a partilha dos valores, pois 

somente é cabível a concessão de alvará para levantamento de dinheiro 

depositado em conta corrente quando não houver bens a inventariar. No 

caso concreto, além do dinheiro, há automóveis a serem partilhados. 

APELO NÃO PROVIDO.” (TJ-RS, Ap 70043689033, RELATOR: ALZIR 

FELIPPE SCHMITZ, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/11/11, 

Publicado no DJE 07/11/11)

Portanto, tenho que falta ao autor interesse de agir sendo, portanto, 

carecedor da ação, de modo que não resta alternativa a esse juízo que 

não seja a extinção do feito sem resolução do mérito.

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso VI, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito.
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 Sem custas, eis que defiro ao autor o benefício da gratuidade da justiça.

 Transitada formalmente em julgado, certifique-se e arquive-se com as 

cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 12 de abril de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 276102 Nr: 5761-34.2018.811.0055

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CINTIA DE SOUZA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA VIEIRA - 

OAB:16718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 276102.

Vistos,

Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade justiça à Requerente.

Ademais, compulsando aos autos verifico que a petição inicial não foi 

firmada pela procuradora constituída pela Requerente, requisito 

indispensável à propositura da ação.

Desse modo, tratando-se de vício passível de ser sanado, intime-se a 

procuradora da Requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar 

a exordial, sanando o vício ora apresentado.

Outrossim, com fundamento no art. 109 da Lei de Registros Públicos, 

determino que seja dado vista dos autos ao membro do M. Público pelo 

prazo de 05 (cinco) dias.

Postergo a análise da tutela de urgência postulada, para após o decurso 

do prazo para a manifestação do Ministério Público.

 Após, voltem-se os autos conclusos para decisão.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 12 de abril de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 275603 Nr: 5433-07.2018.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MITUO MATUMOTO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora acerca da sentença de fls. 

37/38verso, a seguir parcialmente transcrita: "... É o breve relatór D E C I D 

Trata-se de pedido de alvará judicial com o fim de autorizar o inventariante 

Mituo Matumoto Junior a reconhecer firma da assinatura do recibo de 

compra e venda do veículo Volkswagen Saveiro, bem como proceder a 

transferência de propriedade do mesmo perante o DETRAN ou CIRETRAN 

para o atual comprador Sr. Francisco Denilson Lima. Primeiramente, 

cumpre-me consignar que o meio eleito pela parte deve ser o meio apto a 

satisfazer a pretensão deduzida em juízo, e o procedimento deve ser o 

adequado para que resultado final seja alcançado. Nessa esteira, 

analisando os autos, entendo que a pretensão formulada não pode 

prosperar, uma vez que o alvará judicial é meio inadequado para a 

consecução do provimento pleiteado pelo autor, qual seja, a regularização 

da propriedade perante o cartório e DETRAN. Isso porque, a transferência 

de bens móveis, somente se opera com a tradição, consoante dispõe o 

artigo 1.245 do Código Civil, in verbis: “Art. 1.267. A propriedade das 

coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição. 

Parágrafo único. Subentende-se a tradição quando o transmitente 

continua a possuir pelo constituto possessório; quando cede ao 

adquirente o direito à restituição da coisa, que se encontra em poder de 

terceiro; ou quando o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião 

do negócio jurídico.” Destarte, em que pese à existência do contrato 

particular de compra e venda juntado às fls. 27/28, é certo que o autor 

deve proceder com a habilitação em inventário, visto que no presente 

caso já está em andamento. Nesse sentido o julgado ora 

colacionado:“APELAÇÃO CÍVEL. SUCESSÕES. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. 

PEDIDO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE VALORES 

DEPOSITADOS EM CONTA-CORRENTE E VENDA DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO DE CUJUS. NECESSIDADE DE 

INVENTÁRIO. Necessário o ajuizamento da ação de inventário para a 

partilha dos valores, pois somente é cabível a concessão de alvará para 

levantamento de dinheiro depositado em conta corrente quando não 

houver bens a inventariar. No caso concreto, além do dinheiro, há 

automóveis a serem partilhados. APELO NÃO PROVIDO.” (TJ-RS, Ap 

70043689033, RELATOR: ALZIR FELIPPE SCHMITZ, OITAVA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 03/11/11, Publicado no DJE 07/11/11)Portanto, tenho 

que falta ao autor interesse de agir sendo, portanto, carecedor da ação, 

de modo que não resta alternativa a esse juízo que não seja a extinção do 

feito sem resolução do mérito. Ante o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso VI, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, sem 

resolução do mérito. Sem custas, eis que defiro ao autor o benefício da 

gratuidade da justiça. Transitada formalmente em julgado, certifique-se e 

arquive-se com as cautelas de estilo. P. R. I. Tangará da Serra-MT, 12 de 

abril de 201Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 276102 Nr: 5761-34.2018.811.0055

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CINTIA DE SOUZA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA VIEIRA - 

OAB:16718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora acerca da decisão de fl. 33 a seguir 

transcrita: Autos nº: 276102. Vistos, Inicialmente, defiro os benefícios da 

gratuidade justiça à Requerente. Ademais, compulsando aos autos verifico 

que a petição inicial não foi firmada pela procuradora constituída pela 

Requerente, requisito indispensável à propositura da ação. Desse modo, 

tratando-se de vício passível de ser sanado, intime-se a procuradora da 

Requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar a exordial, 

sanando o vício ora apresentado. Outrossim, com fundamento no art. 109 

da Lei de Registros Públicos, determino que seja dado vista dos autos ao 

membro do M. Público pelo prazo de 05 (cinco) dias.Postergo a análise da 

tutela de urgência postulada, para após o decurso do prazo para a 

manifestação do Ministério Público. Após, voltem-se os autos conclusos 

para decisão. Às providências. Tangará da Serra/MT, 12 de abril de 2018. 

Anderson Gomes Junqueira. Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 159006 Nr: 7612-84.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIMILSON SIMÕES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16807-A

 Certifico que, tendo em vista a devolução da Carta de Intimação pelo 

motivo "não existe o nº.", intimo a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 262615 Nr: 26676-41.2017.811.0055
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDAI PEREIRA DO NASCIMENTO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:150060-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora acerca do despacho de fl. 24 a seguir 

transcrito: Visto De início, nota-se que o valor da causa, estimado em R$ 

20.926,29, é inferior a pretensão econômica esposada nos autos, uma 

vez que a própria Requerente afirma que a totalidade da dívida pendente 

importa em R$ 27.216,96.Assim, no que tange à busca e apreensão, o 

valor da causa deve ser igual ao valor do proveito econômico, englobando 

as parcelas vencidas e vincendas, conforme art. 292, § 3º do CPC. Nesse 

sentido o julgado ora colacionado:“Valor da causa. Busca e apreensão. 

Alienação fiduciária. Montante que deve corresponder ao proveito 

econômico, na hipótese de acolhimento do pedido, que obteria a 

recorrente com o cumprimento do contrato, vale dizer, parcelas vencidas 

(com encargos moratórios) e vincendas (excluindo-se os encargos 

pré-fixados). Precedentes jurisprudenciais. Agravo de instrumento provido 

para esse fim.”(TJ-SP – Processo: AI 2025705-44.2015.8.26.0000; Órgão 

julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Publicação: 13/03/2015; Relator: J. 

Paulo Camargo Magano) Ante o exposto, intime-se a parte Requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321 do CPC), emendar à inicial 

para atribuir à causa o valor condizente a sua pretensão econômica e 

comprove o pagamento das custas complementares, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC) e cancelamento 

do registro e distribuição. Às providências. Tangará da Serra-MT, 11 de 

abril de 201Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 209619 Nr: 1811-85.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. LEMES ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAVO SERVIÇOS LOGISTICOS LTDA, 

YASUDA MARITIMA SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BORGES DE OLIVEIRA 

MORETI - OAB:16476 MT, LUCIANE SOARES MARTINAZZO - 

OAB:13561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO RENATO PAREDES 

DE SOUSA - OAB:OAB/MG - 90.792, ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA - 

OAB:OAB/MT 22.347/A, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:OAB/MT 15.013-A

 Certifico que, o recurso de apelação de fls. 226/229 foi interposto pela 

denunciada à lide no prazo legal. Sendo assim, nos termos do artigo 1010, 

§ 1.º, do CPC, intimo a parte autora para contrarrazoar referido recurso, 

no prazo de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 277056 Nr: 6634-34.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA CRISTINA PETTENAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora acerca da decisão de fl. 59 a seguir 

transcrita: VistoCompulsando aos autos verifico que a Requerente não 

informou o valor pretendido a título de danos morais, devendo, entretanto, 

mencionar o valor almejado, conforme art. 292, V, do Código de Processo 

Civil. Nesse sentido, intime-se a parte Requerente para corrigir o valor da 

causa, de acordo com a pretensão econômica esposada nos autos, 

devendo, para tanto, informar o valor requerido a título de danos morais, 

somando-se ainda ao valor atual da causa, referente a cédula rural 

pignoratícia discutida, conforme art. 292, VI, do CPC. Outrossim, quanto ao 

pedido de gratuidade de justiça, entendo que não há nos autos elementos 

que demonstrem a insuficiência de recursos pela Requerente, eis que o 

fato de haver restrições financeiras junto ao Banco não implica na sua 

hipossuficiência, motivo pelo qual, para melhor análise do pedido de 

gratuidade formulado, deve ser juntado comprovante de rendimento da 

Requerente. Ante o exposto, intime-se a parte Requerente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar à inicial para atribuir à causa o valor 

condizente a sua pretensão econômica, bem como para comprovar o 

estado de hipossuficiência, juntando aos autos declaração de Imposto de 

Renda (IR), conforme preleciona o art. 99, § 2º, do CPC, ou pague as 

custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo 

único, do CPC) e cancelamento do registro e distribuição. Às providência 

Tangará da Serra-MT, 24 de abril de 2018.Anderson Gomes Junqueira. 

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 257668 Nr: 22933-23.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - SICREDI 

OESTE-MT, JDC.CUIABA-MT 3ª Vª ESP. DIREITO BANCÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERAÇÃO MILENIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:57439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:11278

 Certifico que, intimo as parte acerca do despacho de fl. 75 a seguir 

transcrito: Vistos, O ato deprecado foi devidamente cumprido. Ademais, 

tendo em vista o petitório de fls. 35/74, bem como a decisão proferida nos 

autos em apenso (Cód. 277058), providencie-se a devolução da missiva 

com as baixas, anotações e homenagens de estilo, haja vista a 

incompetência deste juízo deprecado para julgamento das matérias 

alegadas. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 19 de abril de 2018. 

Anderson Gomes Junqueira. Juiz de Direito.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 137200 Nr: 7529-39.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a sentença de fls.125 transitou em julgado sem interposição 

de recurso. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 278051 Nr: 7431-10.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLUCE MIGUELINA PIRES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7431-10.2018 (Cód. 278051)VISTOS, ETC.Cuida-se de Ação 

Ordinária de Concessão de Benefício de Auxílio Doença e Conversão em 

Aposentadoria por Invalidez c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por 
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Marluce Miguelina Pires de Moraes em face do INSS - Instituto Nacional do 

Seguro Social, ambos qualificados nos autos.Em seguida, vieram-me os 

autos conclusos.É o Relatório.Decido.Inicialmente, considerando que, em 

diversos processos semelhantes a este, o INSS tem manifestado a 

impossibilidade de realizar audiência de conciliação e mediação, vejo por 

bem, não designar o alusivo ato.Analisando a questão, tenho que assiste 

razão a parte requerente, porquanto o atestado e laudo médicos 

imbricados ao feito, em uma análise perfunctória, denotam que a parte 

postulante estaria incapacitada para o trabalho, ainda que 

temporariamente.Isto posto, nos moldes e razões acima elencados, com 

base no artigo 300 do NCPC, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA em favor 

da Autora e, por conseguinte, determino a implantação imediata do 

benefício auxílio-doença, devendo a medida ser implantada no máximo em 

30 dias pelo requerido, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais), à título de astreintes.Outrossim, no caso dos autos, ante 

a necessidade de realização de perícia médica na parte autora, entendo 

por bem, desde já, determinar a realização de prova pericial e, para tanto, 

nomeio o Dr. Nelson Luiz da Cruz Júnior, clínico geral, para realização do 

ato, independentemente de termo de compromisso, que deverá responder 

os quesitos formulados pelas partes, em 20 dias.Juntado o laudo supra, 

manifestem-se as partes no prazo de 10 (dez) dias, e, na sequência, 

imediatamente conclusos.Finalmente, defiro os benefícios da Gratuidade 

da Justiça, ressaltando que a isenção ora deferida abrange, além das 

custas, taxas, selos e despesas processuais, os honorários de advogado 

e peritos que atenderem o beneficiário.Expeça-se o necessário.Às 

providências.Tangará da Serra/MT, 02 de maio de 2018.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 126536 Nr: 5448-54.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTH OSWALDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 729/2010 (Cód. 126536)

VISTOS, ETC.

Diante da informação de fl. retro, intime-se o requerido para que implante o 

benefício deferido no prazo máximo de 10 (dez) dias, assim como para 

que remeta a este juízo cópia do extrato HISCRE comprovando a 

satisfação do comando judicial, sob pena de pagamento de multa diária 

correspondente a R$ 500,00 a título de astreintes, a ser descontado em 

folha de pagamento do servidor responsável e revertido em prol da parte 

autora.

 Cumpra-se.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 03 de maio de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 273246 Nr: 3630-86.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPACTA COMERCIAL LTDA - SUPERMERCADOS BIG 

MASTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FÁBIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14864/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de tutela antecipada de 

caráter antecedente, o que faço com fulcro no artigo 300 do Novo Código 

de Processo Civil e, por conseguinte, determino a suspensão da 

exigibilidade do débito tributário gerado através Documentos de 

Arrecadação de nº 999/03.710.694-18 e nº 999/03.710.695-07, bem como 

a suspensão da exigibilidade apenas no que atine aos referidos 

documentos na Notificação de Omissos nº 139259/54/28/2018, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais) e, em decorrência, que se abstenham de 

efetuar a negativação dos débitos em exame, junto aos órgãos de 

restrição ao crédito.No mais, sem prejuízo da determinação supra, 

c u m p r a - s e  a  d e c i s ã o  o u t r o r a  e x a r a d a . I n t i m e m - s e . À s 

providências.Tangará da Serra/MT, 4 de maio de 2018.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 273064 Nr: 3467-09.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA BARBEIRO PEREZ ZANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYRTON FREITAS REGO - 

OAB:21.817, FERNANDO CEZAR DOS SANTOS REIS - OAB:22.096/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3467-09.2018 (Cód. 273064)

VISTOS, ETC.

Não obstante a decisão de folha retro, verifico que este juízo é 

incompetente para o processamento da presente demanda, tendo em vista 

que consoante inteligência do artigo 1º, § 1°, inciso IX, da Resolução nº 

004/2014/TP de lavra do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, as ações monitórias cujo valor da causa não exceda 60 

(sessenta) salários mínimos, poderão ser processadas e julgadas pelo 

Juizado Especial da Fazenda Pública.

Ademais, o enunciado de nº 8 do Fonaje mencionado no decisório, salvo 

melhor juízo, é atinente ao Juizado Especial Cível, não se referindo 

portanto, ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

Pelo exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA desta Vara para processar e 

julgar o presente pedido, e em sequência, determino que o feito seja 

redistribuído ao Juizado Especial Cível desta Comarca.

Proceda-se com as baixas e anotações estilares.

Cumpra-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 4 de maio de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 278438 Nr: 7734-24.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEJANIRA DIOGO DOS SANTOS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7734-24.2018 (Cód. 278438)

 VISTOS, ETC.

Considerando a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o qual 

prevê novos requisitos para a petição inicial, bem assim como a alusiva 

peça não consta a opção de realização ou não de audiência de 

conciliação ou mediação, tal como determina o artigo 319, II e VII, do NCPC, 

faculto a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob as penas da 

lei.

Sem prejuízo, defiro os benefícios da Gratuidade da Justiça, com 

fundamento no artigo 98 do Novo Código de Processo Civil, ressaltando 

que a isenção ora deferida abrange, além das custas, taxas, selos e 

despesas processuais, os honorários de advogado e peritos que 

atenderem o beneficiário.

 Intime-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 4 de maio de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 278439 Nr: 7736-91.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA APARECIDA FRANGIOTTI MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - MT - DEPARTAMENTO DE TRANSITO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7736-91.2018 (Cód. 278439)

VISTOS, ETC.

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência ajuizada 

por Alessandra Aparecida Frangiotti Martins em face do Detran – 

Departamento Estadual de Trânsito – 22ª Ciretran de Tangará.

Analisando os autos, verifico que este juízo é incompetente para o seu 

processamento a teor da Resolução nº 004/2014/TP de lavra do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Pelo exposto, ao DECLARAR A INCOMPETÊNCIA desta Vara para 

processar e julgar o presente pedido, o que faço de ofício, e em 

sequência, determino que o feito seja redistribuído ao Juizado Especial 

Cível desta Comarca.

Proceda-se com as baixas e anotações estilares.

Cumpra-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 4 de maio de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 261314 Nr: 25874-43.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA DE SOUZA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação retro é tempestiva. Dessa forma, nos termos 

da legislação em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

manifestar-se sobre referida defesa, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 177034 Nr: 19108-76.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 

041/2016-CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os termos 

do ofício de fl. 110, ou seja, informar o endereço atualizado do(a) autor(a).

 Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 170324 Nr: 11536-69.2014.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E 

ESGOTO DO MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR 

- OAB:12.359/ MT

 ANTE O EXPOSTO, recebo os presentes Embargos Declaratórios, posto 

que tempestivos, mas julgo-os IMPROCEDENTE.Todavia, a fim de não 

causar prejuízos ao consumidor, determino que a cobrança seja efetuada, 

nas situações delineadas na peça de embargos, da maneira que se 

afigurar mais benéfica aos usuários dos serviços prestados pelo 

requerido.No mais, tendo em vista que o Ministério Público vindicou pelo 

julgamento antecipado da lide, aduzindo não ter interesse na dilação 

probatória, intime-se o demandado para que elucide se pretende produzir 

outras provas nos autos, o que deverá efetuar no prazo de 10 dias, 

indicando com objetividade sua finalidade, acaso tenha interesse, sob 

pena de pronto julgamento da lide.Às providências.Tangará da Serra/MT, 6 

de novembro de 2017.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 152849 Nr: 1513-98.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ZENILDA DA SILVA BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação à Execução (Cumprimento de Sentença) retro 

é tempestiva. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 155423 Nr: 4050-67.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENILDA DA CONCEIÇÃO LEANDRO, FRANCO ARIEL 

BIZARELLO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELI HEBER GRAGEL - OAB:15037, 

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a Impugnação à Execução (Cumprimento de Sentença) retro 

é tempestiva. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 160738 Nr: 10839-82.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA DE BARROS LIMA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELI HEBER GRAGEL - OAB:15037, 

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI 

LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico que a Impugnação à Execução (Cumprimento de Sentença) retro 

é tempestiva. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

exequente para, querendo, manifestar-se sobre referida defesa, no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis.

Dargite Sbruzzi Prieto

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 244892 Nr: 12648-68.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE NASCIMENTO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa Angheben Guirro - 

OAB:12480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da manifestação de fl. 

227, para requerer o que de direito, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 177876 Nr: 19986-98.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE DUARTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 19986-98.2014 (Cód. 177876)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, intimada a autora, manifestou-se 

favorável ao laudo apresentado.

 De outro viés, o requerido apresentou proposta de acordo às fls.103/107, 

não tendo a requerente concordado, fl.110.

 Por conseguinte, com o fito de otimizar o andamento processual, 

HOMOLOGO o laudo pericial encartado aos autos para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário para o 

devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 18 de abril de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 242656 Nr: 10909-60.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANIR PEREIRA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da manifestação de fl. 67, 

para requerer o que de direito, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 158270 Nr: 6873-14.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMADEU NOBRES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, JUCELIA REZENDE DE MENDONÇA 

PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6873-14.2013 (Cód. 158270)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a informação constante à certidão de fl. 100, intime o 

médico perito para que encarte aos autos o correlato laudo pericial no 

prazo de 05 (cinco) dias, ressaltando que a inércia ensejará na extração 

de cópias e remessa a autoridade competente para apuração de crime de 

desobediência.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 18 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 194944 Nr: 10821-90.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIL DOS SANTOS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da manifestação de fl. 

157, para requerer o que de direito, no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 143301 Nr: 2821-09.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA DE LIMA PAGNORATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2821-09.2012 (Cód. 143301)

VISTOS, ETC.

Inicialmente, restituo os autos à Secretaria para que seja certificado o 

decurso do prazo da decisão de fl. 90.

Após, volvam-me conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 20 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 154975 Nr: 3590-80.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação previdenciária para 

concessão de Pensão por Morte com pedido de antecipação de tutela, 

proposta por Antônio Pereira de Almeida em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS), para condenar o requerido a implantação do 

benefício postulado a partir da data da interposição da ação, e, na 

sequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos 

do artigo 487, I do Código de Processo Civil.Outrossim, a correção 

monetária retroagirá à data da interposição da ação incidindo sobre o 

débito previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, 

devendo-se, diante do novo regramento estabelecido pelo Supremo 

Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 

870.947/SE, ser aplicado o IPCA-E. Os juros moratórios serão aplicados 

nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, os quais incidirão a 

partir da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 

vencimento, quanto às subsequentes. Neste sentido:.No que tange as 

custas e despesas processuais, o INSS está isento de seu pagamento, de 

acordo com a Lei Estadual.Havendo ou não a interposição de recurso, 

proceda-se com a remessa do processo à Instância Superior, posto que a 

presente decisão está sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 

496, I, do Código de Processo Civil em vigência.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 04 de maio de 2018.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 163942 Nr: 1434-85.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL ALVES DOS SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1434-85.2014 (Cód. 163942)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a desnecessidade de produção de outras provas, declaro 

encerrada a instrução processual e determino que os autos sigam com 

vista às partes para a apresentação das alegações finais, na forma de 

memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 18 de abril de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 157562 Nr: 6155-17.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA DE SOUZA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente Ação Previdenciária – Aposentadoria Rural por 

Idade com pedido de antecipação de tutela, proposta por Sebastiana de 

Souza Costa em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil.Considerando a sucumbência da autora, condeno-a ao pagamento de 

honorários advocatícios ao causídico do requerido, o qual fixo, com fulcro 

no artigo 85, §3º, I, do NCPC, no percentual de 10% sobre o valor da 

causa, ou seja, R$ 2.000,00, ficando suspensa sua exigibilidade em 

decorrência da gratuidade da justiça concedida a autora.Condeno, ainda, 

a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, 

entrementes, assim como os honorários sucumbenciais, permanecerá 

suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade.Após o trânsito em 

julgado e, nada sendo requerido, arquive-se, mediante a adoção das 

formalidades de praxe.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 04 de maio de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 171268 Nr: 12729-22.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 12729-22.2014 (Cód. 171268)

VISTOS, ETC.

Analisando as impugnações apresentadas pelas partes, verifico que sua 

insurgência em relação ao laudo funda-se tão somente em sua 

discordância com as conclusões delineadas pelo expert, o que não 

configura fundamento suficiente para ensejar a realização de nova 

perícia, além do fato de que o parecer do especialista, como é sabido, não 

vincula o juízo, razão pela qual HOMOLOGO o laudo pericial para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 18 de abril de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 152392 Nr: 1030-68.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RICCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de Aposentadoria 

Rural por Idade c.c. Pedido de Assistência Judiciária proposta por José 

Ricci em face do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), para condenar 

o requerido a conceder e implantar em favor do Autor o benefício 

previdenciário de aposentadoria rural por idade, equivalente a um salário 

mínimo, tendo como termo inicial (data do início do benefício - DIB) a data 

da interposição da presente ação.Outrossim, a correção monetária 

retroagirá à data da interposição da ação incidindo sobre o débito 

previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, devendo-se, 

diante do novo regramento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, 

em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870.947/SE, ser 

aplicado o IPCA-E. Os juros moratórios serão aplicados nos termos do 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, os quais incidirão a partir da 

citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada vencimento, 

quanto às subsequentes. .No que tange as custas e despesas 
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processuais, o INSS está isento de seu pagamento, de acordo com a Lei 

Estadual.Havendo ou não a interposição de recurso, proceda-se com a 

remessa do processo à Instância Superior, posto que a presente decisão 

está sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496, I, do Código de 

Processo Civil em vigência.Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da 

Serra/MT, 04 de maio de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 156049 Nr: 4657-80.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YOLANDA ASSARICE HIDALGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos contam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de Aposentadoria por 

Idade Rural c/c assistência judiciária, proposta por Yolanda Assarice 

Hidalgo em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para 

condenar o requerido a conceder e implantar em favor da Autora o 

benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade, equivalente a 

um salário mínimo, tendo como termo inicial (data do início do benefício - 

DIB) a data da interposição da presente ação. Outrossim, a correção 

monetária retroagirá à data da interposição da ação incidindo sobre o 

débito previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, 

devendo-se, diante do novo regramento estabelecido pelo Supremo 

Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 

870.947/SE, ser aplicado o IPCA-E. Os juros moratórios serão aplicados 

nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, os quais incidirão a 

partir da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 

vencimento, quanto às subsequentes. No que tange as custas e 

despesas processuais, o INSS está isento de seu pagamento, de acordo 

com a Lei Estadual.Havendo ou não a interposição de recurso, proceda-se 

com a remessa do processo à Instância Superior, posto que a presente 

decisão está sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496, I, do 

Código de Processo Civil em vigência.Transitada em julgado, arquivem-se 

o s  a u t o s  c o m  a s  b a i x a s  n e c e s s á r i a s . P u b l i q u e - s e . 

Intime-se.Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 04 de maio de 2018.Elza Yara 

Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 172373 Nr: 14018-87.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCE DO CARMO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA CARVALHO FERREIRA 

DE SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 14018-87.2014 (Cód. 172373)

VISTOS, ETC.

Analisando as impugnações apresentadas pelas partes, verifico que sua 

insurgência em relação ao laudo funda-se tão somente em sua 

discordância com as conclusões delineadas pelo expert, o que não 

configura fundamento suficiente para ensejar a realização de nova 

perícia, além do fato de que o parecer do especialista, como é sabido, não 

vincula o juízo, razão pela qual HOMOLOGO o laudo pericial para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 18 de abril de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 143024 Nr: 2503-26.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORI ICKERT GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos contam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de benefício 

previdenciário – procedimento ordinário (Aposentadoria por Idade 

Trabalhadora Rural) c/c tutela antecipada, proposta por Lori Ickert Gomes 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para condenar o 

requerido à implantação do benefício postulado a partir da data da 

interposição da presente ação, e, na sequência, julgo extinto o processo, 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de 

Processo Civil.Outrossim, a correção monetária retroagirá à data da 

interposição da ação incidindo sobre o débito previdenciário a partir do 

vencimento de cada prestação, devendo-se, diante do novo regramento 

estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão 

geral, no julgamento do RE 870.947/SE, ser aplicado o IPCA-E. Os juros 

moratórios serão aplicados nos termos do Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, os quais incidirão a partir da citação, em relação às parcelas a ela 

anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes. .No que tange 

as custas e despesas processuais, o INSS está isento de seu pagamento, 

de acordo com a Lei Estadual.Havendo ou não a interposição de recurso, 

proceda-se com a remessa do processo à Instância Superior, posto que a 

presente decisão está sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 

496, I, do Código de Processo Civil em vigência.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 04 de maio 2018.Elza Yara Ribeiro Sales 

SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 175456 Nr: 17395-66.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ BARBOSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 17395-66.2014 (Cód. 175456)

VISTOS, ETC.

Analisando as impugnações apresentadas pelas partes, verifico que sua 

insurgência em relação ao laudo funda-se tão somente em sua 

discordância com as conclusões delineadas pelo expert, o que não 

configura fundamento suficiente para ensejar a realização de nova 

perícia, além do fato de que o parecer do especialista, como é sabido, não 

vincula o juízo, razão pela qual HOMOLOGO o laudo pericial para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário 

para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 18 de abril de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 153158 Nr: 1828-29.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULMIRA LOPES DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de Aposentadoria 

por Idade c/c Assistência Judiciária proposta por Zulmira Lopes de 

Magalhães em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e, na 

sequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos 

do artigo 487, I do Novo Código de Processo Civil.Considerando a 

sucumbência da autora, condeno-a ao pagamento de honorários 

advocatícios ao causídico do requerido, o qual fixo, com fulcro no artigo 

85, §3º, I, do NCPC, no percentual de 10% sobre o valor da causa, ou 

seja, R$ 2.000,00, ficando suspensa sua exigibilidade em decorrência da 

gratuidade da justiça concedida a autora.Condeno, ainda, a requerente ao 

pagamento das custas e despesas processuais, entrementes, assim 

como os honorários sucumbenciais, permanecerá suspensa sua 

exigibilidade em razão da gratuidade.Após o trânsito em julgado e, nada 

sendo requerido, arquive-se, mediante a adoção das formalidades de 

praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 04 de maio 

de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 160739 Nr: 10841-52.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LURDES DE QUADROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE a presente Ação de Pensão por Morte c.c. Pedidos de 

antecipação dos Efeitos da Tutela e de Assistência Judiciária ajuizada por 

Maria de Lurdes de Quadros em face do Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS)para condenar o requerido a concessão e implantação do 

benefício postulado a partir da data da interposição da presente, nos 

termos do art.74, inciso II da Lei 8.213/91 e, na sequência, julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do 487, I, do Código de 

Processo Civil.Outrossim, a correção monetária retroagirá à data da 

interposição da ação incidindo sobre o débito previdenciário a partir do 

vencimento de cada prestação, devendo-se, diante do novo regramento 

estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão 

geral, no julgamento do RE 870.947/SE, ser aplicado o IPCA-E. Os juros 

moratórios serão aplicados nos termos do Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, os quais incidirão a partir da citação, em relação às parcelas a ela 

anteriores, e de cada vencimento, quanto às subsequentes.No que tange 

as custas e despesas processuais, o INSS está isento de seu pagamento, 

de acordo com a Lei Estadual.Havendo ou não a interposição de recurso, 

proceda-se com a remessa do processo à Instância Superior, posto que a 

presente decisão está sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 

496, I, do Código de Processo Civil em vigência.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 04 de maio de 2018.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 166729 Nr: 6411-23.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL APARECIDA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos contam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de Aposentadoria por 

Idade Rural c/c assistência judiciária, proposta por Izabel Aparecida 

Rodrigues em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para 

condenar o requerido a conceder e implantar em favor da autora o 

benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade, equivalente a 

um salário mínimo, tendo como termo inicial (data do início do benefício - 

DIB) a data da interposição da presente ação. Outrossim, a correção 

monetária retroagirá à data da interposição da ação incidindo sobre o 

débito previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, 

devendo-se, diante do novo regramento estabelecido pelo Supremo 

Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 

870.947/SE, ser aplicado o IPCA-E. Os juros moratórios serão aplicados 

nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, os quais incidirão a 

partir da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 

vencimento, quanto às subsequentes. .No que tange as custas e 

despesas processuais, o INSS está isento de seu pagamento, de acordo 

com a Lei Estadual.Havendo ou não a interposição de recurso, proceda-se 

com a remessa do processo à Instância Superior, posto que a presente 

decisão está sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496, I, do 

Código de Processo Civil em vigência.Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas necessárias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra/MT, 04 de maio de 2018.Elza Yara Ribeiro 

Sales SansãoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 143586 Nr: 3121-68.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON SCHULZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON DE AZEVEDO - 

OAB:12082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 

12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3121-68.2012 (Cód. 143586)

VISTOS, ETC.

Ante o teor da petição de fl. retro, vislumbro que o requerente reside no 

município de Cascavel-PR, de maneira que resta nítido ser este Juízo 

incompetente para apreciar e julgar a demanda proposta.

Nesse passo, é de se observar que o art.109, §3º da Constituição 

Federal, dispõe que, litteris:

 “(...)3º - Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do 

domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte 

instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não 

seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei 

poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas 

pela justiça estadual....”

Assim, tratando-se de competência absoluta, e, ainda, que a parte não 

ostenta condições que possibilitem a fixação da competência neste Juízo, 

Declino da Competência para conhecer da causa e apreciá-la e, por 

conseguinte, após preclusa a via recursal, determino a remessa dos autos 

ao d. Juízo competente.

Transitada em julgado, proceda-se com as baixas e anotações estilares.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 18 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 162181 Nr: 13344-46.2013.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO ZANATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 13344-46.2013 (Cód. 162181)

VISTOS, ETC.

Recebo o pedido de liquidação de sentença e, nos termos do artigo 510 do 

Código de Processo Civil, determino que intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos a demonstrar a existência, ou não, de defasagem na 

remuneração decorrente do método de conversão de Cruzeiros Reais em 

Unidade Real de Valor – URV, bem como do eventual índice, e ocasional 

reestruturação financeira da carreira, dentre outros documentos.

Após, conclusos para apreciação do pedido de remessa ao contador.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 17 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 182578 Nr: 393-49.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 393-49.2015 (Cód. 182578)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado.

 De outro viés, o requerido apresentou impugnação à fl. 92/93, entretanto, 

verifico que sua insurgência em relação ao laudo funda-se tão somente 

em sua discordância com as conclusões delineadas pelo expert, o que 

não configura fundamento suficiente para ensejar a realização de nova 

perícia, além do fato de que o parecer do especialista, como é sabido, não 

vincula o juízo, razão pela qual, HOMOLOGO o laudo pericial encartado 

aos autos para que surta seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser 

providenciado o necessário para o devido pagamento dos honorários 

correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 16 de abril de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 165364 Nr: 3966-32.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARVINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3966-32.2014 (Cód. 165364)

VISTOS, ETC.

Recebo o pedido de liquidação de sentença e, nos termos do artigo 510 do 

Código de Processo Civil, determino que intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos a demonstrar a existência, ou não, de defasagem na 

remuneração decorrente do método de conversão de Cruzeiros Reais em 

Unidade Real de Valor – URV, bem como do eventual índice, e ocasional 

reestruturação financeira da carreira, dentre outros documentos.

Após, conclusos para apreciação do pedido de remessa ao contador.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 17 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 208721 Nr: 987-29.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CACILENE ALMEIDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 987-29.2016 (Cód. 208721)

VISTOS, ETC.

Recebo o pedido de liquidação de sentença e, nos termos do artigo 510 do 

Código de Processo Civil, determino que intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos a demonstrar a existência, ou não, de defasagem na 

remuneração decorrente do método de conversão de Cruzeiros Reais em 

Unidade Real de Valor – URV, bem como do eventual índice, e ocasional 

reestruturação financeira da carreira, dentre outros documentos.

Após, conclusos para apreciação do pedido de remessa ao contador.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 17 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 177877 Nr: 19988-68.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDELCINO TELES DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 19988-68.2014 (Cód. 177877)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado.

 De outro viés, o requerido apresentou impugnação à fl. 100/102, 

entretanto, verifico que sua insurgência em relação ao laudo funda-se tão 

somente em sua discordância com as conclusões delineadas pelo expert, 

o que não configura fundamento suficiente para ensejar a realização de 

nova perícia, além do fato de que o parecer do especialista, como é 

sabido, não vincula o juízo, razão pela qual, HOMOLOGO o laudo pericial 

encartado aos autos para que surta seus jurídicos e legais efeitos, 

devendo ser providenciado o necessário para o devido pagamento dos 

honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 16 de abril de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 175780 Nr: 17751-61.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SIMÕES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 17751-61.2014 (Cód. 175780)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado.

 De outro viés, o requerido apresentou impugnação à fl. 104/106, 

entretanto, verifico que sua insurgência em relação ao laudo funda-se tão 

somente em sua discordância com as conclusões delineadas pelo expert, 

o que não configura fundamento suficiente para ensejar a realização de 

nova perícia, além do fato de que o parecer do especialista, como é 

sabido, não vincula o juízo, razão pela qual, HOMOLOGO o laudo pericial 

encartado aos autos para que surta seus jurídicos e legais efeitos, 

devendo ser providenciado o necessário para o devido pagamento dos 

honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 16 de abril de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 166730 Nr: 6413-90.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL CARNEIRO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6413-90.2014 (Cód. 166730)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado.

 De outro viés, o requerido apresentou impugnação à fl. 89/91, entretanto, 

verifico que sua insurgência em relação ao laudo funda-se tão somente 

em sua discordância com as conclusões delineadas pelo expert, o que 

não configura fundamento suficiente para ensejar a realização de nova 

perícia, além do fato de que o parecer do especialista, como é sabido, não 

vincula o juízo, razão pela qual, HOMOLOGO o laudo pericial encartado 

aos autos para que surta seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser 

providenciado o necessário para o devido pagamento dos honorários 

correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 16 de abril de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 170885 Nr: 12277-12.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORACI PEREIRA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 12277-12.2014 (Cód. 170885)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado.

 De outro viés, o requerido apresentou impugnação à fl. 96/98, entretanto, 

verifico que sua insurgência em relação ao laudo funda-se tão somente 

em sua discordância com as conclusões delineadas pelo expert, o que 

não configura fundamento suficiente para ensejar a realização de nova 

perícia, além do fato de que o parecer do especialista, como é sabido, não 

vincula o juízo, razão pela qual, HOMOLOGO o laudo pericial encartado 

aos autos para que surta seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser 

providenciado o necessário para o devido pagamento dos honorários 

correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 16 de abril de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 168599 Nr: 9227-75.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBERSON FERREIRA DOS SANTOS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILLA PALÚ SASSAKI - 

OAB:16898, KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - OAB:OAB/MT 13451, 

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB:11674-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 9227-75.2014 (Cód. 168599)

VISTOS, ETC.

Ante o teor da petição de fl. retro, vislumbro que o autor reside no 

município de Cuiabá-MT, de maneira que resta nítido ser este Juízo 

incompetente para apreciar e julgar a demanda proposta.

Nesse passo, é de se observar que o art.109, §3º da Constituição 

Federal, dispõe que, litteris:

 “(...)3º - Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do 

domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte 

instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não 

seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei 

poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas 

pela justiça estadual....”

Assim, tratando-se de competência absoluta, e, ainda, que a parte não 

ostenta condições que possibilitem a fixação da competência neste Juízo, 

Declino da Competência para conhecer da causa e apreciá-la e, por 

conseguinte, após preclusa a via recursal, determino a remessa dos autos 

ao d. Juízo competente.

Transitada em julgado, proceda-se com as baixas e anotações estilares.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 16 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 184648 Nr: 2444-33.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2444-33.2015 (Cód. 184648)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado.

 De outro viés, o requerido apresentou impugnação à fl. 124/125, 

entretanto, verifico que sua insurgência em relação ao laudo funda-se tão 

somente em sua discordância com as conclusões delineadas pelo expert, 

o que não configura fundamento suficiente para ensejar a realização de 

nova perícia, além do fato de que o parecer do especialista, como é 

sabido, não vincula o juízo, razão pela qual, HOMOLOGO o laudo pericial 

encartado aos autos para que surta seus jurídicos e legais efeitos, 

devendo ser providenciado o necessário para o devido pagamento dos 

honorários correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 16 de abril de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 167718 Nr: 7975-37.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELMERITA RAMALHO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI F. VILELA PLETSCH - OAB:16261-0, 

WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7975-37.2014 (Cód. 167718)

VISTOS, ETC.

Recebo o pedido de liquidação de sentença e, nos termos do artigo 510 do 

Código de Processo Civil, determino que intimem-se as partes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos a demonstrar a existência, ou não, de defasagem na 

remuneração decorrente do método de conversão de Cruzeiros Reais em 

Unidade Real de Valor – URV, bem como do eventual índice, e ocasional 

reestruturação financeira da carreira, dentre outros documentos.

Após, conclusos para apreciação do pedido de remessa ao contador.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 18 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 121977 Nr: 1047-12.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GERALDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSON SCHMATZ - 

OAB:15655-MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738, VINICIUS DALL´COMUNE HUNHOFF - 

OAB:10453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 105/2010 (Cód. 121977)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, constato que não houve a observância das 

disposições contidas no artigo 534, CPC/2015 in litteris:

Art. 534. No cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o 

dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito contendo:

I - o nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária 

utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - a especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados.

Destarte, intime-se o autor para, querendo, emendar a petição retro, 

observando o supracitado dispositivo legal no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, sob pena de arquivamento.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 18 de abril de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 147900 Nr: 7742-11.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILZA CARVALHO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663, IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - OAB:MT 

14.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7742-11.2012 (Cód. 147900)

VISTOS, ETC.

Defiro o pedido retro e, para tanto, determino que seja intimado o perito 

nomeado nos autos para que providencie o reagendamento do ato nos 

termos da decisão outrora proferida. Na sequência, declinada a data 

aprazada, intime-se a parte autora.

Em tempo, consigno que a intimação à expert deverá ser instruída com os 

exames constantes nos autos, podendo o requerente levar outros laudos 

que julgar pertinentes.

Impende salientar que caso o a perícia seja infrutífera, novamente, em 

decorrência de desídia da parte autora, o processo será extinto sem 

resolução de mérito.

Cumpra-se.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 23 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 174987 Nr: 16934-94.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEDSA, ANA CRISTINA LEITE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 16934-94.2014 (Cód. 174987)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que devidamente intimada à autora deixou 

transcorrer in albis o prazo assinalado para manifestar-se.
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 De outro viés, o requerido apresentou impugnação à fl. 89/90, entretanto, 

verifico que sua insurgência em relação ao laudo funda-se tão somente 

em sua discordância com as conclusões delineadas pelo expert, o que 

não configura fundamento suficiente para ensejar a realização de nova 

perícia, além do fato de que o parecer do especialista, como é sabido, não 

vincula o juízo, razão pela qual, HOMOLOGO o laudo pericial encartado 

aos autos para que surta seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser 

providenciado o necessário para o devido pagamento dos honorários 

correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 16 de abril de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 161163 Nr: 11562-04.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFDO, ELIZANDRA FELIX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 11562-04.2013 (Cód. 161163)

VISTOS, ETC.

Defiro o pleito de destaque dos honorários contratuais, nos termos do 

artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 , porquanto são exequíveis a 

qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao causídico da parte 

exequente, mediante dedução da quantia devida à esta.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 27 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 175777 Nr: 17745-54.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILMEI LUIZ MISTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MATHEUS GHISI - OAB:OAB/MT 20.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 17745-54.2014 (Cód. 175777)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que, devidamente intimada a se 

manifestar, a parte autora manifestou-se em concordância com o laudo 

apresentado.

 De outro viés, o requerido apresentou impugnação à fl. 98/99, entretanto, 

verifico que sua insurgência em relação ao laudo funda-se tão somente 

em sua discordância com as conclusões delineadas pelo expert, o que 

não configura fundamento suficiente para ensejar a realização de nova 

perícia, além do fato de que o parecer do especialista, como é sabido, não 

vincula o juízo, razão pela qual, HOMOLOGO o laudo pericial encartado 

aos autos para que surta seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser 

providenciado o necessário para o devido pagamento dos honorários 

correlatos.

Na sequência, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras 

provas, declaro encerrada a instrução processual e determino que os 

autos sigam com vista às partes para a apresentação das alegações 

finais, na forma de memoriais, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 16 de abril de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 133733 Nr: 3718-71.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO VANDERLEI FERNANDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3718-71.2011 (Cód. 133733)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a concordância da parte autora com o cálculo apresentado 

pelo REQUERIDO, HOMOLOGO-O, devendo o Sr. Gestor cumprir as 

disposições insertas no artigo 535, § 3o, do Novo Código de Processo 

Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 16 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 179093 Nr: 21174-29.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 21174-29.2014 (Cód. 179093)

VISTOS, ETC.

Em atenção ao petitório de fl. 94 e, tendo em vista que a parte autora 

encontra-se em lugar incerto, intime-se o requerido para, manifestar-se 

nos termos do artigo 313, inciso II, do NCPC e, após, conclusos para 

deliberação.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 16 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 128087 Nr: 6999-69.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE AUGUSTA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6999-69.2010 (Cód. 128087)

VISTOS, ETC.

Inicialmente, verifico que a petição encartada à fl. 155, encontra-se 

apócrifa, razão pela qual, determino a intimação de seus subscritores para 

que, querendo, regularizem a alusiva peça processual no prazo de 05 dias 

(úteis), sob pena de arquivamento dos autos.

Após, cumpridas as determinações supra, conclusos para deliberação

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 16 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 133816 Nr: 3814-86.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIVADAVEL PEREIRA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17.550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3814-86.2011 (Cód. 133816)

VISTOS, ETC.

Recebo a emenda à inicial e, por conseguinte, tendo em vista a 

concordância com o cálculo apresentado, HOMOLOGO a planilha 

acostada ao feito junto ao pedido de cumprimento de sentença, devendo o 

Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, do Novo 

Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 16 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 152297 Nr: 928-46.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT, 

MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10052- A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 928-46.2013 (Cód. 152297)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, vislumbro que encaminhados ao TRF 1ª Região 

para a apreciação dos recursos interpostos, retornaram a esta instância 

de piso para juntada da mídia com os depoimentos gravados, pois o 

mesmo estava quebrado.

Desta feita, considerando que o referido ato foi realizado por esta 

magistrada, nesta oportunidade, procedo com substituição do aludido 

CD-R, encartado à fl. 92.

Por fim, após as providências de praxe, encaminhem-se ao Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, para apreciação dos recursos aviados.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 16 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 196460 Nr: 12045-63.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIR APARECIDO PAIVA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 12045-63.2015 (Cód. 196460)VISTOS, ETC.Considerando 

que não obstante o direito de aposentadoria rural por idade formulado na 

peça exordial seja personalíssimo, os efeitos dele advindos não o são, 

razão pela qual acolho parcialmente o pedido de habilitação formulado as 

fls. 108/121, para que se proceda apenas à habilitação da cônjuge do 

extinto, nos termos do artigo 112 da Lei nº. 8213/91.A respeito, 

colha-se:Art. 112. O valor não recebido em vida pelo segurado só será 

pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta 

deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de 

inventário ou arrolamento. No caso, foi apresentada certidão de óbito e 

certidão de que o autor falecido era casado com Maria Rita Simões 

Rodrigues. Assim, regularizado o polo passivo, tem-se como prejudicada a 

preliminar do INSS. (...)(TRF1, AC 0024575-77.2008.4.01.9199 / MG, Rel. 

JUIZ FEDERAL GRIGÓRIO CARLOS DOS SANTOS, 2ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, e-DJF1 de 08/05/2017)Desta feita, 

defiro apenas a habilitação de Maria Sueli Carvalho da Silva, devendo a 

Secretaria proceder com as retificações e anotações pertinentes.Por 

conseguinte, recebo a petição fls.124/130, como CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e, via de consequência, determino as anotações e retificações 

de estilo, inclusive na autuação e distribuição.Cumpridas as diligências 

supra, intime-se o devedor, na pessoa de seu representante judicial 

(NCPC, art. 75, I), mediante carga/remessa dos autos para, querendo, 

impugnar no prazo de 30 dias úteis (NCPC, art. 535).Esclareço, desde já, 

que acaso não sejam impugnados os valores apresentados pela parte 

exequente, estes poderão ser tidos como escorreitos e, por 

consequência, homologados.Contudo, havendo impugnação, certifique-se 

sua tempestividade e, acaso apresentada no lapso legal, dê-se vista à 

parte autora para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias úteis.Após o 

cumprimento integral, certifique-se e conclusos.Às providências.Tangará 

da Serra/MT, 16 de abril de 2018.Elza Yara Ribeiro Sales SansãoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 150418 Nr: 10473-77.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLY PEREIRA MOURA DE LIMA, MARTA PEREIRA 

FURTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LUIS FRANCIOSI 

GOMES - OAB:20717-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 10473-77.2012 (Cód. 150418)

VISTOS, ETC.

Recebo as petições de fls. 135/138 e fls. 139/144, como CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA e, via de consequência, determino as anotações e 

retificações de estilo, inclusive na autuação e distribuição.

Cumpridas as diligências supra, intime-se o devedor, na pessoa de seu 

representante judicial (NCPC, art. 75, I), mediante carga/remessa dos 

autos para, querendo, impugnar no prazo de 30 dias úteis (NCPC, art. 

535).

Esclareço, desde já, que acaso não sejam impugnados os valores 

apresentados pela parte exequente, estes poderão ser tidos como 

escorreitos e, por consequência, homologados.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102518/5/2018 Página 356 de 825



Contudo, havendo impugnação, certifique-se sua tempestividade e, acaso 

apresentada no lapso legal, dê-se vista à parte autora para se manifestar 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

No mais, determino seja retificado no sistema Apolo e na capa dos autos o 

nome do patrono constituído, consoante procuração de fl. 133/134.

Após o cumprimento integral, certifique-se e conclusos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 16 de abril de 2018.

 Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 139008 Nr: 9455-55.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINALDO AMADEU DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449-B/MT, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:OAB/MT 

10055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 9455-55.2011 (Cód. 139008)

VISTOS, ETC.

Considerando o cumprimento da providência assinalada no desisum de fl. 

140, especificadamente, no que atine à juntada do contrato de honorários, 

proceda-se com o referido destaque nos termos do artigo 22, §4º, da Lei 

nº. 8.906/1994 , porquanto são exequíveis a qualquer momento e poderão 

ser pagos diretamente ao causídico da parte exequente, mediante 

dedução da quantia devida à esta.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 16 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 177590 Nr: 19646-57.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDETE RODRIGUES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 19646-57.2014 (Cód. 177590)

VISTOS, ETC.

Intime-se, pessoalmente, o requerente para manifestar-se acerca da 

condicionante de fl.65/v, no prazo de 15 (quinze) dias.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 16 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 148186 Nr: 8054-84.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELI FATIMA DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVESTRE LOPES DE SOUZA, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983, HEBER MARIANO GONÇALVES - OAB:22186/MT, 

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801

 Processo n.º 8054-84.2012 (Cód. 148186)

VISTOS, ETC.

Defiro o pedido retro e, para tanto, determino que seja intimado o perito 

nomeado nos autos para que providencie o reagendamento do ato nos 

termos da decisão outrora proferida. Na sequência, declinada a data 

aprazada, intime-se a parte autora.

Em tempo, consigno que a intimação à expert deverá ser instruída com os 

exames constantes nos autos, podendo o requerente levar outros laudos 

que julgar pertinentes.

Impende salientar que caso o a perícia seja infrutífera, novamente, em 

decorrência de desídia da parte autora, o processo será extinto sem 

resolução de mérito.

Cumpra-se.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 20 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 128280 Nr: 7187-62.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDUIR BUCMAIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVESTRE LOPES DE SOUZA, SINFRA 

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ROBERTO VIEIRA - 

OAB:MT 12.983, HEBER MARIANO GONÇALVES - OAB:22186/MT, 

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - OAB:MT 14.801

 Processo nº 7187-62.2010 (Cód. 128280)

VISTOS, ETC.

Inicialmente, restituo os autos à Secretaria para que seja certificado o 

decurso do prazo da decisão de fl. 194/v

Após, volvam-me conclusos para deliberação.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 20 de abril de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 245813 Nr: 13394-33.2017.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BARBOSA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÒES S/C 

LTDA, MARTINHO RODRIGUES CHAVES, ADEVAIR RODRIGUES CUNHA, 

MARLENE PEREIRA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA COMPARECEREM 

AO DOUTO JUIZO DA 10ª VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABA-MT, 

ONDE FOI DESIGNADO O DIA 08/05/2018, ÁS 15:30 HORAS, PARA OITIVA 

DA TESTEMUNHA GILMAR JOSE SAMANIEGO,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 211569 Nr: 3265-03.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO PAULA GAMA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:196461/SP, MANOEL ALVES NETO - OAB:OAB/SP 

319031, VANESSA ALMEIDA LOPES - OAB:OAB/SP 341367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA ELIANE JOHN - 

OAB:12756, TATIANA SEMENÇATO FRANÇA - OAB:22.153

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito do valor 

correspondente a condução do Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado de intimação do requerido, na localidade denominada Distrito de 

Progresso, nesta Comarca, ao qual será acrescida a importância relativa a 

tarifa bancária, cujo depósito deverá ser efetuado por meio de Guia 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos 

autos a fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 118812 Nr: 8784-03.2009.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA SEVERINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTURYON COMERCIO DE MOTOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Beutinger de Mattos - 

OAB:9122/MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT, 

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT

 Vistos,

Considerando-se a inviabilidade técnica quanto a aferição quanto a 

imputação da assinatura falsificada ao filho da autora ante o falecimento 

do mesmo, sendo certo que a busca de outros padrões inequivocos de 

assinatura do mesmo não alteraram o quadro delineado pelo perito e que a 

confrontação do documento de fls. 104 não se mostra necessária para a 

apuração da veracidade dos documetnos efetivamente impugnados, visto 

que os mesmos foram confrontados com material colhido em Juízo, 

indefiro a impugnação de fls. 449.

Para o prosseguimento do feito, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 14 de agosto de 2018, às 14:00 horas. Para a 

colheita do depoimento pessoal das partes e de testemunhas arroladas 

tempestivamente.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 100520 Nr: 7595-58.2007.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARDANS RECONDICIONAMENTO DE PEÇAS PARA 

VEICULOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, EVANDRO CÉSAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:MT13431/B, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos,

Atente-se o Cartório para a prática de atos ordinatórios.

I - Mantenha nos autos cópia do audio de gravação da audiência de 

fls.268.

II - Intime-se o autor para que se manifeste sobre o pedido de substituição 

da testemunha não localizada.

Após, conclusos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 162070 Nr: 13150-46.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BATISTA FILHO & CIA LTDA, RODOLFO JOSE 

DINIZ MAIA, DAISE FRANCIS DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/PR: 56.918, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 

14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS AUTOS N.º 

13150-46.2013.811.0055 - 162070 ESPÉCIE: Procedimento Ordinário 

PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A PARTE RÉ: BATISTA FILHO & 

CIA LTDA e RODOLFO JOSE DINIZ MAIA e DAISE FRANCIS DE OLIVEIRA 

SILVA CITANDO a Requerida: Daise Francis de Oliveira Silva, Cpf: 

03165324107, Rg: 1664244-9 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), 

Endereço: Rua 01, Nº 1.201 -Lj Fronteira Agrícola - Setor Rodoviário, 

Cidade: Água Boa-MT DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 22/11/2013 

VALOR DA CAUSA: R$ 76.716,48 FINALIDADE: CITAÇÃO da Requerida 

DAISE FRANCIS DE OLIVEIRA SILVA, acima qualificada, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 DIAS, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, querendo, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. 

RESUMO DA INICIAL: AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA proposta por 

BANCO DO BRASIL S/A, CNPJ nº 00.000.000/0001-91 em desfavor de 

BATISTA FILHO E CIA LTDA, CNPJ 08.990.642/0001-97, RODOLFO JOSÉ 

DINIZ MAIA, RG 2659168 SSP/PB, CPF 053.007.054-54 e DAISE FRANCIS 

DE OLIVEIRA SILVA, CPF 031.653.241-07, RG 16642449 SSP/MT, POR 

REALIZAÇÃO DE contrato de abertura de crédito bb giro rápido, operação 

132.112.787 no valor de R$61.500,00 (sessenta e um mil e quinhentos 

reais) com taxas de mercado e encargos contratuais na forma prevista 

nas clasulas gerais. Os requeridos, utilizando-se do contrato indicado, 

utilizaram o crédito e não honraram a data pactuada para pagamento da 

cédula. Os documentos acostados a inicial fazem prova necessária do 

negócio jurídico jurídico realizado, bem como das condições de 

contratação, demonstrando também a inadimplência dos requeridos. 

Requer a citação dos devedores para que resposndam a ação sob pena 

de revelia e confissão. Requer produçãod e Provas que sejam hábeis para 

demonstrar verdade dos fatos. Valor da Causa R$76.716,48. Pede 

deferimento. ANA MARIA FERREIRA LEITE-OAB/MT 14.081. DESPACHO: 

Vistos, considerando-se que a empresa requerida já foi citada por edital já 

publicado junto ao DJE, que o requrido Rodolfo já foi citado por carta a fls. 

144 e que Dais Francis de Oliveira mudou-se do endereço obtido nas 

diligências antereiros (fls. 165), determino para o prosseguimento do feito 

a citação por edital de Dais Francis de Oliveira Silva, que deverá ser 

publicada junto ao DJE. Após, certificado o decurso do prazo para a 

apresentação de defesa, abra-se vista a Defensoria Publica para atuar 

como curadora especial dos requeridos citados por edital. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra - MT, 4 de maio de 2018. Elenice de Lima 

Soares - Gestora Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 124005 Nr: 3013-10.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DOS REIS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ANTONIO CANHOTO, Grupo 

Hospitalar Vida e Saúde S/S Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, ELIAS HORÁCIO DA SILVA - OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN VINICIUS 

PAGNUSSAT - OAB:13.525-B, ELIAS ALVES FERRO - OAB: OAB/MT 

11.838, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, RODRIGO 

CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 INTIMAÇÃO do advogado do requerido Francisco Antônio Canhoto, Dr. 

ELIAS ALVES FERRO, do inteiro teor do despacho de fl. 528, que segue 

transcrito: "Vistos, Reitere-se a intimação ao perito, devendo a mesma ser 

realizada pessoalmente por Oficial de Justiça, entregando-se ao mesmo a 

cópia dos documentos já indicados, para complementação do laudo no 

prazo de 20 dias, consignando-se que se trata de reiteração e que a 

manutenção da recalcitrancia do perito ensejara a instauração de 

procedimentos administrativos para a apuração de sua conduta. 
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Outrossim, considerando-se a natureza do litigio ainda que importantoes 

para o julgamento do feito, tanto o laudo quanto sua complementação é 

certo que matéria fática permite ampla dilação probatória, devendo ser 

deferida a oitiva de testemunhas e depoimento das partes pleiteado pelo 

autor. Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 9 de 

agosto de 2018, às 14:00 horas-MT. Intimem-se Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 147926 Nr: 7770-76.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBEM KRUG, ADELCIO PANNANBECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de avaliação, 

no endereço Rua 04, 1731, Vila Alta nesta comarca, cujo depósito será 

efetuado por meio de Guia de diligência emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, 

devendo apresentar comprovante nos autos a fim de que se efetive o 

cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 121901 Nr: 975-25.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALCACIR DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/MT, JANE CLAIR ZANETTI - OAB:MT 8716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de 

PENHORA, no endereço Rua Celso Rosa de Lima, 548, Centro- nesta 

comarca, cujo depósito será efetuado por meio de Guia de diligência 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos 

autos a fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo 

legal.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 237993 Nr: 5211-73.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Cortes - 

OAB:20381/O, KATIA GORETT DE SOUZA GOULART - OAB:20.022, 

MAURICIO MONTAGNER - OAB:20670/MT

 Proc.5211-73.2017.811.004 - Cód.237993

VISTOS EM CORREIÇÃO.

Analisando detidamente os autos, mormente os documentos que instruem 

a denúncia e a defesa preliminar apresentada por WELLINGTON ALVES 

DA SILVA, entendo que não restam configuradas, neste momento, as 

hipóteses de absolvição sumária previstas pelo artigo 397 do Código de 

Processo Penal, em sua nova redação decorrente das alterações trazidas 

pela Lei nº. 11.719/2008.

Isto posto, não vislumbrando com segurança nenhuma das hipóteses 

contidas no dispositivo legal retro mencionado, deixo de absolver 

sumariamente o acusado, mantendo o recebimento da denúncia oferecida 

pelo Ministério Público. Por conseguinte, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia de 20 de junho de 2018, às 17:30 horas.

Intimem-se.

Notifiquem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 27 de março de 2018.

Francisco Ney Gaíva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 272825 Nr: 3308-66.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIVALDO SOARES DA SILVA, ADRIANO 

CUSTODIO DE OLIVEIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE JOSEFA DE SOUZA - 

OAB:17378/O

 Processo Crime nº3308-66.2018 - Cód. 272825

VISTOS EM CORREIÇÃO.

Analisando detidamente os autos, mormente os documentos que instruem 

a denúncia e a defesa preliminar apresentada por Ronivaldo Soares da 

Silva e Adriano Custódio de Oliveira Pinto, entendo que não restam 

configuradas neste momento as hipóteses de absolvição sumária 

previstas pelo artigo 397 do Código de Processo Penal.

Isto posto, não vislumbrando com segurança nenhuma das hipóteses 

contidas no dispositivo legal retro mencionado, deixo de absolver 

sumariamente o acusado, mantendo o recebimento da denúncia oferecida 

pelo Ministério Público.

 Por conseguinte, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

de 13 de junho de 2018, às 17h00.

Intimem-se. Notifiquem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 02 de maio de 2018.

Francisco Ney Gaíva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 266866 Nr: 29752-73.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO NEPOMUCENO DA SILVA, JOSÉ 

ADRIANO CRUZ DA SILVA, MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA, 

NICOLAS SCOTINI, ELIZEU DOS SANTOS SOUZA, WEBERTTON ALMEIDA 

DA SILVA, WELLINGTON ALMEIDA DA SILVA, EVERTON LACERDA 

FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CAMPOS BORGES - OAB:11199/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10769, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 Face ao exposto, e por tudo mais que restou evidenciado nos autos, 

embora sendo caso de manter a prisão preventiva, diante das 

particularidades do caso concreto, concedo a acusada MARIA DE FÁTIMA 

DOS SANTOS SOUZA, o benefício da PRISÃO DOMICILIAR nos termos do 

art. 318, III do CPP, mediante termo de compromisso para comparecimento 

a todos os atos processuais, sob pena de restabelecimento do decreto de 

prisão. (art. 312, parágrafo único c/c art. 282, §4º do CPP).No momento de 

sua soltura, deverá informar endereço completo onde poderá ser 

encontrada.Sirva cópia da presente decisão como Alvará de Soltura em 

favor da acusada MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS SOUZA.Saliente-se 

que nos termos do art. 317 do CPP, a prisão domiciliar consiste no 

recolhimento da acusada em sua residência, só podendo dela ausentar-se 

com autorização judicial.Deverá ainda, após a sua soltura: I – Comparecer 

mensalmente em Juízo para informar ou justificar atividades; II – não 

cometer ilícito penal;III – proibida de se comunicar com as testemunhas ou 

com qualquer dos corréus;IV – A fim de se fazer cumprir as medidas 

cautelares ora estabelecidas, determino que no momento de sua soltura, 

proceda-se com a colocação de tornozeleira eletrônica nas acusadas 

para que possam ser monitoradas. Na falta de equipamento, proceda-se 

com a soltura das acusadas, fazendo constar que com a chegada de 

novos equipamentos, estas serão intimadas para efetuar a instalação e 

caso não compareçam, terão o benefício de sua prisão domiciliar 
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revogada.Quanto ao pedido de Liberdade Provisória aventado pelos 

demais acusados, bem como para análise das preliminares contidas em 

suas respostas à acusação, determino que voltem os autos conclusos tão 

logo seja cumprida a presente decisão. Intime-se. Notifique-se o 

representante do Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Tangará da Serra, 04 de maio de 2018.Francisco Ney 

GaívaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 276133 Nr: 5381-11.2018.811.0055

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DAVID PATRICK DA SILVA, GEOVANI MARQUES DA 

SILVA, ELIELTON HURTADO SOUZA, JOAO CLAUDEMIR COSTA, 

WELLESSON COSTA, IVALDO GONÇALVES DO NASCIMENTO, RICARDO 

WILLIAN SEGUNDO, HERICK HENRIQUE ALVES, JOSE DAVID DE ARAUJO 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Gomes Ferreira - 

OAB:9862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, caso confirmada as ameaças determino que a Direção da 

Unidade Prisional juntamente com a SEJUDH promova o recambiamento do 

réu para a comarca de origem.Intime-se, cumpra-se expedindo o 

necessário.Após, arquive-se.Tangará da Serra, 26 de fevereiro de 

2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 217761 Nr: 8166-14.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIO CARNEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT

 Processo Crime nº. 8166-14.2016.811.0055 – Cód. 217761

VISTOS EM CORREIÇÃO.

 Tendo em vista que as condições para cumprimento da pena em regime 

semiaberto são as mesmas que já foram fixadas em audiência admonitória 

(fls. 61), determino que o reeducando seja intimado para dar seguimento 

ao cumprimento.

Por outro lado, junto, nesta oportunidade memorial de cálculo atualizado.

Dê-se vista à Defesa e, depois, ao Ministério Público (Resolução nº 

113/2010, do CNJ), para manifestação quanto ao novo cálculo.

Após, retornem os autos conclusos para homologação do cálculo e envio 

de cópia ao recuperando.

Cumpra-se. Às providências.

Tangará da Serra - MT, 03 de maio de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 217761 Nr: 8166-14.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIO CARNEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT

 Execução Número: 8166-14.2016.811.0055

Nome Reeducando: Otavio Carneiro da Silva

Pena Data do Fato Início Cumprimento Livramento Condicional Progressão 

Regime

Condenacoes:

 2a 9m 10d 12/03/2015 26/04/2017 1/3 - Comum Primário 1/6 - Comum

Quantidade total de Dias Multa: 181

Data Inicial Data Final

Detrações

Observações

12/03/2015 17/07/2015

Data de Prisão Definitiva: 26/04/2017

Total da Pena: 2a 9m 10d

Regime Atual: Semiaberto

Data base para progressão de regime 26/04/2017

 Informações para progressão de regime

Data para progressão de regime 05/06/2017

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção* - Detração* - Remição - 1 dia

26/04/2017 + 0a 5m 16d + 0a 0m 0d - 0a 4m 6d - 0 - 1

Pena Cumprida: (Data-base - Data Início) - Interrupção

(26/04/2017 - 26/04/2017) - 0a 0m 0d

(0a 0m 0d) - 0a 0m 0d = 0a 0m 0d

Data base para Livramento Condicional 12/03/2015

 Informações sobre livramento condicional

Data Livramento Condicional 08/10/2015

Fórmula do Requisito Temporal: Data-base + Soma das Frações + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

12/03/2015 + 0a 11m 3d + 0a 0m 0d - 0a 4m 6d - 0- 1

Pena Restante a partir da data Atual 1a 4m 25d

 Informações sobre término da Pena

Fórmula do Requisito Temporal: Data Início de Cumprimento + Pena Total + 

Interrupção - Detração - Remição - 1 dia

26/04/2017 + 2a 9m 10d + 0a 0m 0d - 0a 4m 6d - 0- 1

Pena Cumprida até data Atual 1a 4m 13d

Data do Término da Pena: 29/09/2019

Demais Observações

____________________________________________

 Francisco Ney Gaíva - Matrícula: 11333

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 276543 Nr: 6149-34.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN GUSTAVO GONÇALVES DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA 

- OAB:13286-A

 Analisando detidamente os autos, mormente os documentos que instruem 

a denúncia e a defesa preliminar apresentada por JEAN GUSTAVO 

GONÇALVES DE AGUIAR, entendo que não restam configuradas, neste 

momento, as hipóteses de absolvição sumária previstas pelo artigo 397 do 

Código de Processo Penal.Não vislumbrando com segurança nenhuma das 

hipóteses contidas no dispositivo legal retro mencionado, deixo de 

absolver sumariamente o acusado, mantendo o recebimento da denúncia 

oferecida pelo Ministério Público. Por conseguinte, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia de 03 de agosto de 2018, às 

14h00. In t imem-se.Not i f iquem-se.  Cumpra-se,  expedindo o 

necessário.Tangará da Serra, 02 de maio de 2018.FRANCISCO NEY 

GAÍVAJuiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 217671 Nr: 8087-35.2016.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE MARIA FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ CAMPOS - 

OAB:18496-MT, NATALIA CARGNIN QUATRIN - OAB:OAB/MT 17737

 Proceder a intimação do Advogado da ré para tomar ciência da certidão 

do Oficial de Justica a seguir transcrita:

CERTIDÃO

 Certifico que em cumprimento ao mandado da MMª. Juíza de Direito da 2ª 

Vara Criminal e extraído dos autos do processo retro mencionado, após 

as diligências necessárias ao endereço indicado, hoje com a numeração 

de 5235-S, onde ali após as formalidades legais, NÃO FOI POSSÍVEL 

INTIMAR e ADVERTIR: GEOVANE MARIA FLORES em razão de que no 

local não foi nem mais é encontrado, pois, ali reside acerca de dois (2) 

anos a Srª., Maria Nazaré como inquilina, e declarou que não conhece, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102518/5/2018 Página 360 de 825



não conheceu e tampouco sabe onde possa estar ou ser encontrado o 

Acusado. Destarte, suspendi minhas diligências, devolvo o mandado a 

Secretaria em todas suas vias e cópias, haja vista, que para mim,

 Geovane Maria Flores, encontra-se em paradeiro desconhecido, e, por 

conseguinte aguardo novas determinações. Dou fé. Tangará da Serra/MT., 

26.4.18.(quinta-feira).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 187937 Nr: 4924-81.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIBALDO BORGES ARANTES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RAMIEW CARVALHO 

SOUZA - OAB:19239 - B, CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA - 

OAB:12.075/MT, KESSILA RODRIGUES LOPES - OAB:19952-O, 

MARCOS CARDOZO DALTO - OAB:11466

 Proceder a intimação dos Advogados dos réus para tomarem ciência da 

certidão do Oficial de Justiça a seguir transcrita:

CERTIDÃO

Em cumprimento ao r. mandado, expedido pelo(a) MM Juiz(a) de Direito da 

2ª Vara Criminal e extraído dos autos acima identificados, dirigi-me ao(s) 

endereço(s) mencionado(s) no r. mandado, nesta cidade e Comarca, e, ali 

sendo, após as formalidades legais, INTIMEI A TESTEMUNHA JÚLIO CESAR 

MARTINS – (65) 9.9953-5314, o(a, s) qual(is) após ouvir(em) a leitura do r. 

mandado, bem ciente ficou(aram) do inteiro teor do mesmo, exarou(aram) 

sua(s) nota(s) de ciente no (an)verso do r. mandado e aceitou(aram) a 

contra fé que lhe(s) ofereci.

Certifico que me dirigi à Rua 80 do Jd. Tarumã onde não encontrei o imóvel 

de número 439-N. Sendo que avistei, de mais próximos, as residências 

429-N, 439-N e 459-N, os quais os moradores afirmaram desconhecer a 

Testemunha João Aparecido. Por esta razão, NÃO FOI POSSÍVEL INTIMAR 

A TESTEMUNHA JOÃO APARECIDO DA SILVA.

Certifico que em diligência não encontrei o endereço Rua 26, 254, Jd. Itália, 

pois tanto a rua quanto o número não existem no bairro, em que pese 

haver a Rua 26-A, não há na referida rua imóvel de número melhor que o 

primeiro milhar. Ainda assim, percorrendo a Rua 26-A em direção à Av. 

Brasil, encontrei no bairro Jd. Tangará II um imóvel de número 254, onde 

constatei residir o Sr. Marlon há 05 anos, que não conhece a Testemunha 

Tiago. Diante disso, NÃO FOI POSSÍVEL INTIMAR A TESTEMUNHA TIAGO 

OLIVEIRA DE SOUZA.

Dou fé. Tangara da Serra, 19 de abril de 2018.

Arash Kaffashi

Oficial de Justiça Avaliador

Matrícula 26631

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 225458 Nr: 14605-41.2016.811.0055

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANI ALBINI BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Autos nº: 14605-41.2016.811.0055.

Código Apolo nº: 225458.

Vistos etc.

Trata-se de procedimento no qual a requerente Josiani Albini Bento, por 

intermédio de sua defesa técnica, postulou a concessão de prisão 

domiciliar, argumentando ser portadora de enfermidade grave e incurável, 

assim como, ser genitora de dois (02) filhos menores, instante em que 

acostou diversos documentos (fls. 27/31).

Concitado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento 

do pleito, tendo em vista que tal matéria é de competência do Juízo da 

Execução Penal (fls. 33).

É o relato do necessário.

DECIDO.

Conforme exposto alhures, trata-se de procedimento no qual a requerente 

Josiani Albini Bento postulou a concessão de prisão domiciliar, em razão 

de ser portadora de doença grave e incurável e possuir dois (02) filhos 

menores.

Pois bem.

Compulsando com acuidade os autos, vislumbro que no procedimento 

tombado sob o Código Apolo nº 159625, que tramitou neste Juízo, a 

requerente foi condenada definitivamente a pena privativa de liberdade de 

nove (09) anos e quatro (04) meses de reclusão, no regime inicial 

fechado, conforme guia de execução penal acostada às fls. 379/379 

verso daqueles autos.

Na mesma toada, em razão da referida condenação, foi gerado o 

executivo de pena tombado sob o Código Apolo nº 266772, em trâmite na 

Primeira Vara Criminal desta Comarca, estando a requerente, atualmente, 

cumprindo a reprimenda outrora imposta.

Desse modo, analisando detidamente a Lei nº 7.210/84, constato que a 

matéria em questão, ou seja, análise de concessão de prisão domiciliar é 

afeta à competência do Juízo da Execução Penal.

Ex positis, em consonância com a manifestação do Parquet acostada às 

fls. 33:

1) NÃO CONHEÇO do pleito apresentado pela requerente Josiani Albini 

Bento, haja vista que a competência para analisar o referido pedido é 

afeta ao Juízo da Execução Penal.

2) DESENTRANHEM-SE o pleito e os documentos acostados às fls. 23/31 

dos autos, entregando-se ao causídico da requerente, mediante termo de 

entrega, com a finalidade de que o mesmo possa vindicar a concessão de 

prisão domiciliar no Juízo da Primeira Vara Criminal desta Comarca, 

notadamente no executivo de pena tombado sob o Código Apolo nº 

266772.

3) Após tudo cumprido, ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e 

cautelas de praxe.

4) CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defesa.

CUMPRA-SE.

Tangará da Serra, 20 de abril de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001159-80.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVANIA RODRIGUES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 11/10/2018, às 10h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001161-50.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVANIA RODRIGUES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 11/10/2018, às 10h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001162-35.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS REZENDE PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AÉREAS S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 17/10/2018, às 13h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001166-72.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FERNANDES DEMARCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT0012228A-O (ADVOGADO)

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO)

RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA OAB - MT24324/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 17/10/2018, às 14h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000975-27.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA VIVIANE LEITE GARCIA (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 13/06/2018, às 09h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000974-42.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISABELA COLLETES TRICCA VESPUCIO (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 13/06/2018, às 09h00min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000959-73.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAKELINE CARMO DO ESPIRITO SANTO (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 13/06/2018, às 08h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000416-70.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FERREIRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JILVANE JOSE DE BRITO OAB - MT20382/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE EDUCACAO E CULTURA UNISAT LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 13/06/2018, às 08H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001146-81.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RANGEL MARTINS VELOZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. F. CORTES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 10/10/2018, às 16h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-49.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO DA CRUZ MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos. Antes de deliberar sobre o pedido de cumprimento de sentença, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 5 dias, apresentar 

demonstrativo do valor executado, devendo, para tanto, ser deduzida a 

multa prevista no art. 523, §1º, do CPC, uma vez que ainda não houve a 

intimação da executada para cumprimento da obrigação. Havendo 

manifestação, conclusos para deliberações. Decorrido o prazo, sem 

manifestação, AO ARQUIVO. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 17 de abril 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010020-67.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIDETE MARCIA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA OAB - MT0017758A (ADVOGADO)

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimo a parte Autora, por meio de seus procuradores, para requerer o 

entender de direito no Prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001061-32.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELENA FIOREZE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIAN CARLA DOS SANTOS ZUCCHETTO OAB - MT0005258A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO a Parte Reclamante para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-51.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000081-51.2018.8.11.0055 A ré apresentou embargos de 

declaração com efeitos infringentes alegando haver vício na sentença 

proferida. A autora, devidamente intimada, apresentou manifestação nos 

autos. Posteriormente, os autos vieram-me conclusos. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Para o cabimento dos embargos de declaração, é imprescindível 

a presença de uma das causas descritas no art. 1.022 do CPC. Somente 

nesses casos é cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter 

integrativo da decisão que julga os embargos. Fora destes casos, a 

reforma do decisum somente poderá ocorrer por intermédio da via 

processual adequada. Analisando a r. decisão fustigada, não é possível 

se visualizar nenhum dos vícios ensejadores dos embargos de 

declaração, não encontrando, os pedidos, em nenhuma das hipóteses 

autorizadoras da utilização dos embargos de declaração. Não há 

obscuridade, contradição ou omissão na decisão proferida por este juízo, 

tampouco ocorreu erro material. Embora a ré se insurja contra os termos 

da sentença, não há dúvidas de que sua irresignação refere-se ao 

conteúdo desta, inexistindo qualquer vício na fundamentação ou no 

dispositivo da decisão. Isso porque os danos morais no presente caso se 

configuraram in re ipsa por decorrerem de inscrição indevida no cadastro 

de inadimplentes (conforme precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça[1]). Portanto, em que pesem os termos dos embargos opostos pela 

parte ré, entendo que a r. sentença tratou da temática posta em 

profundidade. Embora não tenham sido acolhidas suas teses, há 

fundamento suficiente e detalhado no decisum, razão pela qual se 

demonstra que os embargos de declaração não são via própria para a 

citada discussão. Nesse sentido é a posição do E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE 

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – 

VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.1. 

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, 

hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal 

recurso para reexame da causa. 2. O magistrado não tem obrigação de 

refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, 

mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante 

exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15. (STJ, EDcl no MS 

21.315/DF) 3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais 

e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria 

expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo 

Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça. (ED 159678/2016, 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016) EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - FATORES QUE 

LEVARAM A MAJORAÇÃO DO DANO MORAL - RECURSO DESPROVIDO - 

PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO Os embargos de declaração somente são 

cabíveis quando houver no julgado, obscuridade, contradição, omissão ou 

erro material (art. 1022 do NCPC). Os aclaratórios, em regra, não permitem 

rejulgamento da causa, de maneira que a atribuição de efeito modificativo 

somente é possível em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a 

ocorrência dos mencionados vícios no julgado, que não se encontram 

presentes na presente hipótese, porquanto o v. acórdão embargado foi 

claro ao declinar as razões que levaram a majoração do dano moral. (ED 

157243/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA 

MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS 

REJEITADOS. A alegação de contradição e omissão no v. acórdão é 

despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da 

matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão 

desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.“Os embargos de 

declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o 

julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de 

declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos 

requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’ (STJ-Corte Especial, ED 

no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, 

v.u., DJU 23.5.05, p. 119).” (Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742). (ED 150549/2016, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) Por tudo, verifico 

ser inadequada a via dos embargos de declaração para alteração da 

decisão, uma vez que não se fazem presentes as hipóteses de seu 

cabimento. Ausentes as hipóteses que os sustentem, somente por meio 

de recurso poderia ser provido o inconformismo, por força do princípio 

descrito no art. 494 do CPC. Ante o exposto, conheço, porém JULGO 

IMPROCEDENTES os embargos de declaração. Permanece a decisão tal 

qual foi lançada. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 20 de abril de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 20 de abril 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] RECURSO ESPECIAL. 

DANO MORAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. TÍTULO QUITADO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. 

INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DANO MATERIAL. MÚTUO. NEGÓCIO 

FRUSTRADO. VALOR OBJETO DO CONTRATO NÃO APERFEIÇOADO. 

RESSARCIMENTO. EFETIVO PREJUÍZO. AUSÊNCIA. DANO EMERGENTE. 

INEXISTÊNCIA. 1. A inscrição ou manutenção indevida do nome do 

devedor no cadastro de inadimplentes acarreta, conforme jurisprudência 

reiterada deste Tribunal, o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à 

própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. 

Precedentes. [...] (REsp 1369039/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 

10/04/2017) (grifo nosso).
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Autos n. 8010123-74.2017.8.11.0055 Autora: Tania Correia Franchini e 

Outro. Réu: Marco Aurelio Nogueira Olyntho e Outra. PROJETO DE 

SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que 

a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Trata-se de INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA promovido pela exequente Tania Correia 

Franchini. Os sócios foram citados para apresentar manifestação. Em 

síntese, os sócios, MARCO AURÉLIO OGUEIRA OLYNTHO e CARMEN 

LUCIA MENDES DE ARAUJO, pugnaram pela inaplicabilidade do art. 50 do 

Código Civil ao caso exposto, já o sócio ANDRÉ LUIZ LEQUE REINALDO 

RACHID JAUDY, informa sua ilegitimidade passiva, considerando sua 

retirada da sociedade em 23 de fevereiro de 2007. A princípio, é 

inequívoco que a responsabilidade pela satisfação do crédito da 

exequente não recai sobre ex-sócio supramencionado – que não fazia 

parte do quadro social da empresa desde 2007 (cf. contrato social em ID 

n. 6378387) – especialmente porque a propositura da ação de 

conhecimento que gerou o dever de reparar foi proposta em 04 de 

setembro de 2009 (cf. pag 16 em ID 6377843). A teoria da 

desconsideração da personalidade jurídica é conhecida como aquela que 

concede ao juiz a possibilidade de desconsiderar a autonomia jurídica da 

personalidade da empresa e da personalidade de seus sócios, desde que 

a sociedade tenha sido utilizada para objetivos ilícitos ou ainda que tenham 

o condão de causar prejuízos a seus credores. Em ocorrendo tal situação, 

o juiz poderá determinar a constrição sobre os bens dos sócios, a fim de 

adimplir a dívida da empresa, ou também sobre os bens da empresa para 

pagar dívidas particulares dos sócios, ou, ainda, sobre bens de uma 

empresa para pagar dívidas de outra empresa do mesmo grupo. Pelo 

Código Civil em vigor, quando restar configurado que a pessoa jurídica se 

desviou dos fins que estabeleceram sua constituição, em decorrência dos 

sócios ou administradores a utilizarem para alcançar escopo distinto do 

objetivo societário, com o intento de prejudicar outrem ou mesmo fazer uso 

indevido da finalidade social, ou quando houver confusão patrimonial, ou 

seja, mistura do patrimônio social com o particular do sócio, que tem o 

condão de causar dano a terceiro, “em razão de abuso da personalidade 

jurídica, o magistrado, a pedido do interessado ou do Ministério Público, 

está autorizado, com base na prova material do dano, a desconsiderar, 

episodicamente, a personalidade jurídica”, com o intuito de coibir fraudes e 

abusos dos sócios que dela se valeram como defesa, sem que essa 

medida se desdobre numa dissolução da pessoa jurídica. É sabido que no 

nosso sistema processual, em sede de processo de execução, vigora o 

sistema da responsabilidade patrimonial (art. 789, e seguintes do CPC), 

pelo qual os bens presentes e futuros do devedor respondem pelos seus 

débitos. No âmbito desse sistema, os bens de terceiros só respondem 

pelo débito do devedor em situações excepcionalíssimas. Aqui, o 

exequente postula, em essência, a desconsideração da personalidade 

jurídica do ente executado e o alcance de bens dos sócios proprietários, 

isto é, que bens de terceiros respondam pelo débito em execução. Dispõe 

o art. 790, II, do CPC[5], que os bens dos sócios respondem pelo débito 

nos termos da lei. Assim, a hipótese é juridicamente possível e 

sustentável, porém, por se tratar de medida excepcional, deve ser 

interpretada restritivamente e aplicada apenas em hipóteses legalmente 

previstas. Nesse diapasão, o art. 50 do Código Civil estatui: “Em caso de 

abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade, 

ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, 

ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os 

efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam 

estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da 

pessoa jurídica.” Como se vê, a legislação civil só ampara a 

desconsideração do princípio da autonomia patrimonial quando houver 

abuso da personalidade jurídica, com demonstração inequívoca do desvio 

de finalidade ou confusão patrimonial ou, em outras palavras, quando 

houver fraude. No mesmo sentido, a doutrina do festejado Fábio Ulhoa 

Coelho: “Pressuposto inafastável da despersonalização episódica da 

pessoa jurídica, no entanto, é a ocorrência da fraude por meio da 

separação patrimonial. Não é suficiente a simples insolvência do ente 

coletivo, hipótese em que, não tendo havido fraude na utilização da 

separação patrimonial, as regras de limitação da responsabilidade dos 

sócios terão ampla vigência. A desconsideração é instrumento de coibição 

do mau uso da pessoa jurídica, pressupõe, portanto, o mau uso. O credor 

da sociedade que pretende a sua desconsideração deverá fazer prova da 

fraude perpetrada, caso contrário suportará o dano da insolvência da 

devedora. Se a autonomia patrimonial não foi utilizada indevidamente, não 

há fundamento para a sua desconsideração.” (COELHO, Fábio Ulhoa, 

Manual de direito comercial, São Paulo: Saraiva, 13ª ed., 2002, p. 126/127) 

Outrossim, é pacífico o entendimento do C. STJ no sentido de que a 

existência de indícios do encerramento irregular das atividades da 

empresa executada autoriza o redirecionamento do feito executório à 

pessoa do sócio. No entanto, é necessário que tais indícios estejam 

adequadamente demonstrados nos autos. Não bastam meras alegações 

nesse sentido. Imprescindível a demonstração da efetiva irregularidade na 

extinção da empresa, sem o que não se autoriza o reconhecimento do 

instituto em questão. No caso dos autos, houve a demonstração de que a 

empresa está inativa, sem qualquer atividade operacional, o que, aliado ao 

fato de que não se localizam bens para garantir a execução, fazem 

denotar que efetivamente houve a extinção irregular da empresa 

requerida. Nesse norte, presumidos indícios de irregularidade na extinção 

da empresa, comporta acolhimento a postulada desconsideração da 

personalidade jurídica e constrição de numerário do sócio da pessoa 

jurídica. Nesse sentido, a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURIDICA - PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO 

QUE AUTORIZAM A MEDIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A desconsideração da personalidade jurídica necessita o 

atendimento de pressupostos específicos do art. 50 do Código Civil e/ou 

do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, conforme o caso. O 

contexto fático revela situação de inatividade e ausência de patrimônio 

penhorável em prejuízo da parte exequente que autoriza a medida. Os 

elementos existentes são suficientes para autorizar a inclusão dos sócios 

no pólo passivo da execução. (AI 49492/2016, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/06/2016, Publicado no 

DJE 24/06/2016) AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA DA DEVEDORA E DE PENHORA DOS BENS 

DOS SEUS SÓCIOS – TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS POR MAIS 

DE 07 (SETE) ANOS – INDICAÇÃO DE PEÇAS/COMPONENTES DE BENS 

PELA DEVEDORA – NÃO COMPROVAÇÃO DA SUA PROPRIEDADE OU DA 

EXISTÊNCIA DE VALOR DE MERCADO –ART.656, § 1º, DO CPC – 

RECURSO DESPROVIDO. A regra de que os direito e deveres da 

sociedade não se confundem com os do sócio não é absoluta, sendo 

possível em algumas situações afastar a personalidade jurídica da 

empresa para que os sócios respondam pelas suas obrigações a fim de 

resguardar os interesses dos credores prejudicados. Apesar da alegação 

do agravante no sentido de que a mera inadimplência não é suficiente para 

embasar a desconsideração da personalidade jurídica, constatando-se 

dos autos que já foram realizadas várias diligências, durante mais de 07 

(sete) anos, na tentativa de localização de bens penhoráveis da 

executada, sendo a segunda vez que a exequente pleiteia a 

desconsideração da personalidade jurídica na tentativa de satisfação do 

seu crédito, bem como que os bens indicados pela empresa executada 

cuidam-se na verdade peças e/ou componentes de bens, cuja 

propriedade e existência de valor de mercado sequer foram comprovados, 

escorreita a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade 

jurídica e determinou a penhora de bens dos sócios da empresa 

executada. (AI 43250/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 

09/09/2015) RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA DEVEDORA - PRETENSÃO DE 
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REFORMA – POSSIBILIDADE – CONSTATAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE 

BENS PASSÍVEIS DE PENHORA E DISSOLUÇÃO IRREGULAR DAS 

ATIVIDADES EMPRESARIAIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 50 DO CC – 

DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se evidenciada a utilização 

da empresa pelos sócios para prejudicar seus credores, visto que mesmo 

cientes do processo executório, mudaram de endereço com dissolução 

irregular de suas atividades sem honrar suas obrigações ou reservar 

bens para tanto, resta caracterizada a circunstância do artigo 50 do 

Código Civil a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica da 

empresa, para que a execução seja redirecionada contra os sócios da 

executada. (AI, 121502/2009, DESA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/09/2012, Data da 

publicação no DJE 19/09/2012) RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA DEVEDORA - POSSIBILIDADE - 

ADOÇÃO DA TEORIA DA MENOR DESCONSIDERAÇÃO - ESTADO DE 

INSOLVÊNCIA DEMONSTRADO - RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS - 

RECURSO PROVIDO. De acordo com a “Teoria da Menor 

Desconsideração”, admite-se a desconsideração da personalidade jurídica 

pela simples comprovação da insolvência de pessoa jurídica, 

independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão 

patrimonial, caso em que a obrigação é suportada pelos sócios. O risco 

empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo 

terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas sim pelos seus sócios 

ou administradores. Demonstrada à saciedade o estado de insolvência da 

empresa, caracterizado pelo encerramento irregular de suas atividades 

comerciais, pela existência de inúmeros títulos protestados e ações 

judiciais, bem como pela insuficiência de bens para honrar o pagamento de 

suas dívidas, impõe-se a desconsideração da personalidade jurídica da 

mesma, para que os bens particulares dos seus sócios proprietários 

respondam pelo débito exequendo. (AI, 133637/2008, DRA.VANDYMARA 

G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

20/07/2010, Data da publicação no DJE 29/07/2010) TJCE-0033390) CIVIL 

E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 

JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA EXECUTADA. INDÍCIOS 

SUFICIENTES DO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES 

DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CONHECIDO E PROVIDO. Em seu aduzir recursal, o agravante afirma que, 

iniciada a execução de sentença em 1998, a citação só foi efetivada em 

2001. Tal demora, argumenta, deveu-se, exclusivamente, à agravada que 

mudou de endereço diversas vezes sem informar nos autos sua nova 

localização. Além disto, afirma que houve o encerramento irregular das 

atividades da pessoa jurídica. Sobre o encerramento das atividades 

empresariais em desacordo com as prescrições do Código Civil, o 

Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que isto, uma vez comprovado, 

pode sim dar ensejo à desconsideração da personalidade jurídica. 

Compulsando o caderno processual, constata-se o encerramento irregular 

da empresa, uma vez que a Certidão Simplificada, expedida pela Junta 

Comercial do Estado do Ceará (fls. 121/123), informa que a agravada está 

em situação ativa, enquanto, à fl. 103, repousa certidão expedida pela 

Receita Federal informando que a recorrida está inativa desde o ano de 

1999. Incidência da norma veiculada no art. 50 do Código Civil para trazer 

à lide os sócios da recorrida, de modo que estes respondam pelo débito 

executado. Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento com 

Pedido de Efeito Suspensivo nº 4125-62.2006.8.06.0000/0, 2ª Câmara 

Cível do TJCE, Rel. Francisco de Assis Filgueira Mendes. unânime, DJ 

04.02.2014). Considerando a realidade dos autos, em que a executada foi 

citada e, por diversas vezes, tentou-se localizar bens passíveis de 

penhora, aliado ao fato de que a empresa está efetivamente inativa, deve 

se presumir, até demonstração em contrário, que efetivamente estão 

preenchidos os requisitos para o deferimento da pretensão do exequente. 

Com efeito, a ocultação da informação sobre bens, decorrente da postura 

voluntária da executada, gera a presunção de estar ela agindo de forma 

fraudulenta, havendo grande probabilidade de ter agido de forma 

premeditada transferindo seus bens aos sócios, somente para prejudicar 

os seus credores. Assim, diante do exposto, opino por deferir 

parcialmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, para 

incluir no polo passivo da lide os sócios Carmen Lucia Mendes de Araújo e 

Marco Aurélio Nogueira Olyntho. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino 

por reconhecer a ilegitimidade passiva de ANDRÉ LUIZ LEQUE REINALDO 

RACHID JAUDY, com fundamento no artigo 485, inciso VI, e artigo 51, § 1º, 

da Lei n. 9.099/95, e em relação a este, JULGAR EXTINTO o presente feito, 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ainda, com fundamento no artigo 487, 

inciso I do Código de Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos no presente incidente, para 

determinar o redirecionamento da execução para os sócios, MARCO 

AURÉLIO NOGUEIRA OLYNTHO e CARMEN LUCIA MENDES DE ARAÚJO. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 20 

de abril de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 20 de abril de 2018. . ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. [5] Art. 790. São 

sujeitos à execução os bens: [...] II - do sócio, nos termos da lei;
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Outro. Réu: Marco Aurelio Nogueira Olyntho e Outra. PROJETO DE 

SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que 

a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Trata-se de INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA promovido pela exequente Tania Correia 

Franchini. Os sócios foram citados para apresentar manifestação. Em 

síntese, os sócios, MARCO AURÉLIO OGUEIRA OLYNTHO e CARMEN 

LUCIA MENDES DE ARAUJO, pugnaram pela inaplicabilidade do art. 50 do 

Código Civil ao caso exposto, já o sócio ANDRÉ LUIZ LEQUE REINALDO 

RACHID JAUDY, informa sua ilegitimidade passiva, considerando sua 

retirada da sociedade em 23 de fevereiro de 2007. A princípio, é 

inequívoco que a responsabilidade pela satisfação do crédito da 

exequente não recai sobre ex-sócio supramencionado – que não fazia 

parte do quadro social da empresa desde 2007 (cf. contrato social em ID 

n. 6378387) – especialmente porque a propositura da ação de 

conhecimento que gerou o dever de reparar foi proposta em 04 de 
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setembro de 2009 (cf. pag 16 em ID 6377843). A teoria da 

desconsideração da personalidade jurídica é conhecida como aquela que 

concede ao juiz a possibilidade de desconsiderar a autonomia jurídica da 

personalidade da empresa e da personalidade de seus sócios, desde que 

a sociedade tenha sido utilizada para objetivos ilícitos ou ainda que tenham 

o condão de causar prejuízos a seus credores. Em ocorrendo tal situação, 

o juiz poderá determinar a constrição sobre os bens dos sócios, a fim de 

adimplir a dívida da empresa, ou também sobre os bens da empresa para 

pagar dívidas particulares dos sócios, ou, ainda, sobre bens de uma 

empresa para pagar dívidas de outra empresa do mesmo grupo. Pelo 

Código Civil em vigor, quando restar configurado que a pessoa jurídica se 

desviou dos fins que estabeleceram sua constituição, em decorrência dos 

sócios ou administradores a utilizarem para alcançar escopo distinto do 

objetivo societário, com o intento de prejudicar outrem ou mesmo fazer uso 

indevido da finalidade social, ou quando houver confusão patrimonial, ou 

seja, mistura do patrimônio social com o particular do sócio, que tem o 

condão de causar dano a terceiro, “em razão de abuso da personalidade 

jurídica, o magistrado, a pedido do interessado ou do Ministério Público, 

está autorizado, com base na prova material do dano, a desconsiderar, 

episodicamente, a personalidade jurídica”, com o intuito de coibir fraudes e 

abusos dos sócios que dela se valeram como defesa, sem que essa 

medida se desdobre numa dissolução da pessoa jurídica. É sabido que no 

nosso sistema processual, em sede de processo de execução, vigora o 

sistema da responsabilidade patrimonial (art. 789, e seguintes do CPC), 

pelo qual os bens presentes e futuros do devedor respondem pelos seus 

débitos. No âmbito desse sistema, os bens de terceiros só respondem 

pelo débito do devedor em situações excepcionalíssimas. Aqui, o 

exequente postula, em essência, a desconsideração da personalidade 

jurídica do ente executado e o alcance de bens dos sócios proprietários, 

isto é, que bens de terceiros respondam pelo débito em execução. Dispõe 

o art. 790, II, do CPC[5], que os bens dos sócios respondem pelo débito 

nos termos da lei. Assim, a hipótese é juridicamente possível e 

sustentável, porém, por se tratar de medida excepcional, deve ser 

interpretada restritivamente e aplicada apenas em hipóteses legalmente 

previstas. Nesse diapasão, o art. 50 do Código Civil estatui: “Em caso de 

abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade, 

ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, 

ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os 

efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam 

estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da 

pessoa jurídica.” Como se vê, a legislação civil só ampara a 

desconsideração do princípio da autonomia patrimonial quando houver 

abuso da personalidade jurídica, com demonstração inequívoca do desvio 

de finalidade ou confusão patrimonial ou, em outras palavras, quando 

houver fraude. No mesmo sentido, a doutrina do festejado Fábio Ulhoa 

Coelho: “Pressuposto inafastável da despersonalização episódica da 

pessoa jurídica, no entanto, é a ocorrência da fraude por meio da 

separação patrimonial. Não é suficiente a simples insolvência do ente 

coletivo, hipótese em que, não tendo havido fraude na utilização da 

separação patrimonial, as regras de limitação da responsabilidade dos 

sócios terão ampla vigência. A desconsideração é instrumento de coibição 

do mau uso da pessoa jurídica, pressupõe, portanto, o mau uso. O credor 

da sociedade que pretende a sua desconsideração deverá fazer prova da 

fraude perpetrada, caso contrário suportará o dano da insolvência da 

devedora. Se a autonomia patrimonial não foi utilizada indevidamente, não 

há fundamento para a sua desconsideração.” (COELHO, Fábio Ulhoa, 

Manual de direito comercial, São Paulo: Saraiva, 13ª ed., 2002, p. 126/127) 

Outrossim, é pacífico o entendimento do C. STJ no sentido de que a 

existência de indícios do encerramento irregular das atividades da 

empresa executada autoriza o redirecionamento do feito executório à 

pessoa do sócio. No entanto, é necessário que tais indícios estejam 

adequadamente demonstrados nos autos. Não bastam meras alegações 

nesse sentido. Imprescindível a demonstração da efetiva irregularidade na 

extinção da empresa, sem o que não se autoriza o reconhecimento do 

instituto em questão. No caso dos autos, houve a demonstração de que a 

empresa está inativa, sem qualquer atividade operacional, o que, aliado ao 

fato de que não se localizam bens para garantir a execução, fazem 

denotar que efetivamente houve a extinção irregular da empresa 

requerida. Nesse norte, presumidos indícios de irregularidade na extinção 

da empresa, comporta acolhimento a postulada desconsideração da 

personalidade jurídica e constrição de numerário do sócio da pessoa 

jurídica. Nesse sentido, a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURIDICA - PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO 

QUE AUTORIZAM A MEDIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A desconsideração da personalidade jurídica necessita o 

atendimento de pressupostos específicos do art. 50 do Código Civil e/ou 

do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, conforme o caso. O 

contexto fático revela situação de inatividade e ausência de patrimônio 

penhorável em prejuízo da parte exequente que autoriza a medida. Os 

elementos existentes são suficientes para autorizar a inclusão dos sócios 

no pólo passivo da execução. (AI 49492/2016, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/06/2016, Publicado no 

DJE 24/06/2016) AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA DA DEVEDORA E DE PENHORA DOS BENS 

DOS SEUS SÓCIOS – TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS POR MAIS 

DE 07 (SETE) ANOS – INDICAÇÃO DE PEÇAS/COMPONENTES DE BENS 

PELA DEVEDORA – NÃO COMPROVAÇÃO DA SUA PROPRIEDADE OU DA 

EXISTÊNCIA DE VALOR DE MERCADO –ART.656, § 1º, DO CPC – 

RECURSO DESPROVIDO. A regra de que os direito e deveres da 

sociedade não se confundem com os do sócio não é absoluta, sendo 

possível em algumas situações afastar a personalidade jurídica da 

empresa para que os sócios respondam pelas suas obrigações a fim de 

resguardar os interesses dos credores prejudicados. Apesar da alegação 

do agravante no sentido de que a mera inadimplência não é suficiente para 

embasar a desconsideração da personalidade jurídica, constatando-se 

dos autos que já foram realizadas várias diligências, durante mais de 07 

(sete) anos, na tentativa de localização de bens penhoráveis da 

executada, sendo a segunda vez que a exequente pleiteia a 

desconsideração da personalidade jurídica na tentativa de satisfação do 

seu crédito, bem como que os bens indicados pela empresa executada 

cuidam-se na verdade peças e/ou componentes de bens, cuja 

propriedade e existência de valor de mercado sequer foram comprovados, 

escorreita a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade 

jurídica e determinou a penhora de bens dos sócios da empresa 

executada. (AI 43250/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 

09/09/2015) RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA DEVEDORA - PRETENSÃO DE 

REFORMA – POSSIBILIDADE – CONSTATAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE 

BENS PASSÍVEIS DE PENHORA E DISSOLUÇÃO IRREGULAR DAS 

ATIVIDADES EMPRESARIAIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 50 DO CC – 

DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se evidenciada a utilização 

da empresa pelos sócios para prejudicar seus credores, visto que mesmo 

cientes do processo executório, mudaram de endereço com dissolução 

irregular de suas atividades sem honrar suas obrigações ou reservar 

bens para tanto, resta caracterizada a circunstância do artigo 50 do 

Código Civil a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica da 

empresa, para que a execução seja redirecionada contra os sócios da 

executada. (AI, 121502/2009, DESA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/09/2012, Data da 

publicação no DJE 19/09/2012) RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA DEVEDORA - POSSIBILIDADE - 

ADOÇÃO DA TEORIA DA MENOR DESCONSIDERAÇÃO - ESTADO DE 

INSOLVÊNCIA DEMONSTRADO - RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS - 

RECURSO PROVIDO. De acordo com a “Teoria da Menor 

Desconsideração”, admite-se a desconsideração da personalidade jurídica 

pela simples comprovação da insolvência de pessoa jurídica, 

independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão 

patrimonial, caso em que a obrigação é suportada pelos sócios. O risco 

empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo 

terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas sim pelos seus sócios 

ou administradores. Demonstrada à saciedade o estado de insolvência da 

empresa, caracterizado pelo encerramento irregular de suas atividades 

comerciais, pela existência de inúmeros títulos protestados e ações 

judiciais, bem como pela insuficiência de bens para honrar o pagamento de 

suas dívidas, impõe-se a desconsideração da personalidade jurídica da 

mesma, para que os bens particulares dos seus sócios proprietários 

respondam pelo débito exequendo. (AI, 133637/2008, DRA.VANDYMARA 

G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

20/07/2010, Data da publicação no DJE 29/07/2010) TJCE-0033390) CIVIL 
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E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 

JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA EXECUTADA. INDÍCIOS 

SUFICIENTES DO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECEDENTES 

DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CONHECIDO E PROVIDO. Em seu aduzir recursal, o agravante afirma que, 

iniciada a execução de sentença em 1998, a citação só foi efetivada em 

2001. Tal demora, argumenta, deveu-se, exclusivamente, à agravada que 

mudou de endereço diversas vezes sem informar nos autos sua nova 

localização. Além disto, afirma que houve o encerramento irregular das 

atividades da pessoa jurídica. Sobre o encerramento das atividades 

empresariais em desacordo com as prescrições do Código Civil, o 

Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que isto, uma vez comprovado, 

pode sim dar ensejo à desconsideração da personalidade jurídica. 

Compulsando o caderno processual, constata-se o encerramento irregular 

da empresa, uma vez que a Certidão Simplificada, expedida pela Junta 

Comercial do Estado do Ceará (fls. 121/123), informa que a agravada está 

em situação ativa, enquanto, à fl. 103, repousa certidão expedida pela 

Receita Federal informando que a recorrida está inativa desde o ano de 

1999. Incidência da norma veiculada no art. 50 do Código Civil para trazer 

à lide os sócios da recorrida, de modo que estes respondam pelo débito 

executado. Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento com 

Pedido de Efeito Suspensivo nº 4125-62.2006.8.06.0000/0, 2ª Câmara 

Cível do TJCE, Rel. Francisco de Assis Filgueira Mendes. unânime, DJ 

04.02.2014). Considerando a realidade dos autos, em que a executada foi 

citada e, por diversas vezes, tentou-se localizar bens passíveis de 

penhora, aliado ao fato de que a empresa está efetivamente inativa, deve 

se presumir, até demonstração em contrário, que efetivamente estão 

preenchidos os requisitos para o deferimento da pretensão do exequente. 

Com efeito, a ocultação da informação sobre bens, decorrente da postura 

voluntária da executada, gera a presunção de estar ela agindo de forma 

fraudulenta, havendo grande probabilidade de ter agido de forma 

premeditada transferindo seus bens aos sócios, somente para prejudicar 

os seus credores. Assim, diante do exposto, opino por deferir 

parcialmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, para 

incluir no polo passivo da lide os sócios Carmen Lucia Mendes de Araújo e 

Marco Aurélio Nogueira Olyntho. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino 

por reconhecer a ilegitimidade passiva de ANDRÉ LUIZ LEQUE REINALDO 

RACHID JAUDY, com fundamento no artigo 485, inciso VI, e artigo 51, § 1º, 

da Lei n. 9.099/95, e em relação a este, JULGAR EXTINTO o presente feito, 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ainda, com fundamento no artigo 487, 

inciso I do Código de Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos no presente incidente, para 

determinar o redirecionamento da execução para os sócios, MARCO 

AURÉLIO NOGUEIRA OLYNTHO e CARMEN LUCIA MENDES DE ARAÚJO. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 20 

de abril de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 20 de abril de 2018. . ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. [5] Art. 790. São 

sujeitos à execução os bens: [...] II - do sócio, nos termos da lei;

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000625-39.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CUSTODIO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000625-39.2018.8.11.0055 Autor: Custodio Ramos Ré: Embratel 

Participações S/A. PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, o ilustre magistrado 

supervisor deste Juizado Especial Cível facultou a emenda da petição 

inicial para que o autor promovesse a juntada de comprovante de 

residência em nome próprio ou demonstrasse a correlação com o terceiro, 

sob pena de indeferimento da petição inicial (cf. ID n. 12123934). 

Devidamente intimado, o autor apresentou manifestação deficiente, vez 

que não colacionou comprovante de endereço idôneo (especialmente 

porque não há prova do parentesco afirmado). Assim, por não ser 

possível a aferição da competência territorial com os documentos 

apresentados, necessário é o indeferimento da petição inicial. 3. Sendo 

assim, com fundamento no p.ú. do art. 321 c/c o artigo 485, inciso I, ambos 

do CPC, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 

55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 

18 de abril de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 18 de abril de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001181-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANDRADE DA SILVA OAB - MT24784/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Para que seja apreciado o pedido de tutela de urgência 

necessária a juntada das faturas do cartão de crédito que foram a origem 

das cobranças que o reclamante afirma indevidas, no valor de R$ 500,00 

e R$ 374,90. Assim, faculto à parte autora a emenda da inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, para juntar referidos documentos, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Intime-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 07 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-77.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILTON JOSE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000228-77.2018.8.11.0055 A ré apresentou embargos de 

declaração com efeitos infringentes alegando haver vício na sentença 

proferida. O autor, devidamente intimado, apresentou manifestação nos 

autos. Posteriormente, os autos vieram-me conclusos. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Para o cabimento dos embargos de declaração, é imprescindível 

a presença de uma das causas descritas no art. 1.022 do CPC. Somente 

nesses casos é cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter 

integrativo da decisão que julga os embargos. Fora destes casos, a 

reforma do decisum somente poderá ocorrer por intermédio da via 

processual adequada. Analisando a r. decisão fustigada, não é possível 

se visualizar nenhum dos vícios ensejadores dos embargos de 
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declaração, não encontrando, os pedidos, em nenhuma das hipóteses 

autorizadoras da utilização dos embargos de declaração. Não há 

obscuridade, contradição ou omissão na decisão proferida por este juízo, 

tampouco ocorreu erro material. Embora a ré se insurja contra os termos 

da sentença, não há dúvidas de que sua irresignação refere-se ao 

conteúdo desta, inexistindo qualquer vício na fundamentação ou no 

dispositivo da decisão. Isso porque os danos morais no presente caso se 

configuraram in re ipsa por decorrerem de inscrição indevida no cadastro 

de inadimplentes (conforme precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça[1]). Portanto, em que pesem os termos dos embargos opostos pela 

parte ré, entendo que a r. sentença tratou da temática posta em 

profundidade. Embora não tenham sido acolhidas suas teses, há 

fundamento suficiente e detalhado no decisum, razão pela qual se 

demonstra que os embargos de declaração não são via própria para a 

citada discussão. Nesse sentido é a posição do E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE 

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – 

VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.1. 

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, 

hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal 

recurso para reexame da causa. 2. O magistrado não tem obrigação de 

refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, 

mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante 

exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15. (STJ, EDcl no MS 

21.315/DF) 3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais 

e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria 

expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo 

Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça. (ED 159678/2016, 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016) EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - FATORES QUE 

LEVARAM A MAJORAÇÃO DO DANO MORAL - RECURSO DESPROVIDO - 

PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO Os embargos de declaração somente são 

cabíveis quando houver no julgado, obscuridade, contradição, omissão ou 

erro material (art. 1022 do NCPC). Os aclaratórios, em regra, não permitem 

rejulgamento da causa, de maneira que a atribuição de efeito modificativo 

somente é possível em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a 

ocorrência dos mencionados vícios no julgado, que não se encontram 

presentes na presente hipótese, porquanto o v. acórdão embargado foi 

claro ao declinar as razões que levaram a majoração do dano moral. (ED 

157243/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA 

MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS 

REJEITADOS. A alegação de contradição e omissão no v. acórdão é 

despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da 

matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão 

desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.“Os embargos de 

declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o 

julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de 

declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos 

requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’ (STJ-Corte Especial, ED 

no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, 

v.u., DJU 23.5.05, p. 119).” (Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742). (ED 150549/2016, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) Por tudo, verifico 

ser inadequada a via dos embargos de declaração para alteração da 

decisão, uma vez que não se fazem presentes as hipóteses de seu 

cabimento. Ausentes as hipóteses que os sustentem, somente por meio 

de recurso poderia ser provido o inconformismo, por força do princípio 

descrito no art. 494 do CPC. Ante o exposto, conheço, porém JULGO 

IMPROCEDENTES os embargos de declaração. Permanece a decisão tal 

qual foi lançada. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 20 de abril de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 20 de abril 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] RECURSO ESPECIAL. 

DANO MORAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. TÍTULO QUITADO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. 

INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DANO MATERIAL. MÚTUO. NEGÓCIO 

FRUSTRADO. VALOR OBJETO DO CONTRATO NÃO APERFEIÇOADO. 

RESSARCIMENTO. EFETIVO PREJUÍZO. AUSÊNCIA. DANO EMERGENTE. 

INEXISTÊNCIA. 1. A inscrição ou manutenção indevida do nome do 

devedor no cadastro de inadimplentes acarreta, conforme jurisprudência 

reiterada deste Tribunal, o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à 

própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. 

Precedentes. [...] (REsp 1369039/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 

10/04/2017) (grifo nosso).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011621-45.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONISIO NEVES DE SOUZA FILHO OAB - MT0003646A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 8011621-45.2016.8.11.0055 Autor: José Roberto Rodrigues Ré: 

Banco Itaucard S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: 

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito 

sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios 

da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). A ré se trata da agente financiadora a qual o 

autor imputa a falha na prestação de serviço (venda de automóvel por 

concessionária). Assim, considerando sua inserção na cadeia de 

consumo referida, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada. 

Porém, consigno que, se assim entender a ré, eventual discussão da 

responsabilidade pela falha na prestação do serviço pode ser tratada na 

via de regresso própria. Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e superada a preliminar supramencionada, inexistindo nulidades a 

declarar, irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem 

resolvidas, passa-se à análise do mérito. A priori, no caso em epígrafe 

resta configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da 

Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Malgrado irresignação da parte adversa, por 

existir relação de consumo entre as partes (artigos 2º, c/c artigos 3º), 

necessário é inverter-se o ônus da prova, com fundamento no 6º, VIII, do 

Código de Processo Civil, pois presentes os requisitos da verossimilhança 

e hipossuficiência técnica em relação a ré. Narra a parte autora que 

adquiriu um veículo automotor na empresa Automoto Automóveis e Motto, 
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dando como forma de pagamento um veiculo usado avaliado em R$ 

10.000,00 (dez mil reais) e R$ 6.000,00 (seis mil reais) em espécie, 

financiando o montante de R$ 16.000,00 junto ao Banco Itaucard S/A, em 

48 vezes de R$ 449,77 (quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e 

sete centavos). Entretanto, salienta que o contrato de financiamento foi 

elaborado de forma equivocada, constando sessenta parcelas em vez de 

quarenta e oito, e que não percebeu tal fato quando da assinatura do 

contrato. Informa ter buscado a resolução da contenda na via 

administrativa, porém tal medida se mostrou infrutífera. Diante deste fato, 

pleiteia indenização pelos danos materiais suportados, consistentes na 

devolução do valor de R$ 5.397,24 (cinco mil trezentos e noventa e sete 

reais e vinte e quatro centavos), pago a maior, bem como a repetição 

dobrada deste valor, na forma do art. 42, p.u. do Código de Defesa do 

Consumidor. A ré, ao seu turno, informa que não tem responsabilidade 

pelo evento danoso, e que o defeito no pacto assinado deve ser discutido 

com a concessionária. Bem como ilustra que não há qualquer vício no 

contrato assinado entre as partes. Analisando o acima narrado e a prova 

produzida nos autos, resta controversa a falha na prestação do serviço 

em questão (a saber: confecção do contrato de financiamento em termos 

diferentes do ofertado) e as consequências jurídicas daí advindas. Neste 

cotejo, reputo assistir parcial razão ao autor. Restou demonstrado, de 

forma inequívoca, que foi ofertado ao autor o financiamento do valor 

residual em quarenta e oito parcelas de R$ 449,77 (quatrocentos e 

quarenta e nove reais e setenta e sete centavos), conforme declaração 

do vendedor do veículo inserido e ID n. 6365928. Assim, é preciso 

reconhecer que a minuta do contrato foi elaborada de forma equivocada, 

devendo ser retificada para constar a quantidade de parcelas prevista na 

oferta, nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor. Porém, 

considerando que o contrato de financiamento já se encontra 

integralmente quitado, tal medida se mostra irrelevante. Pontua-se que é 

indiferente para a resolução da contenda discutir a responsabilidade pela 

falha na prestação do serviço in casu – se da concessionária vendedora 

ou do agente financiador – uma vez que a responsabilidade no presente 

caso é objetiva e solidária[5] entre os fornecedores presentes na mesma 

cadeia de consumo (cf. art. 14 do CDC). O que não exclui, como dito 

alhures, a discussão da referida celeuma em ação de regresso própria. 

Neste diapasão, considerando a cobrança e o pagamento de doze 

parcelas não pactuadas (cf. demonstrativo de saldo liquidado em ID n. 

6365940 e comprovante de pagamento em ID n. 6366028), necessário que 

a ré seja compelida a indenizar o autor, na forma determinada no art. 42, 

parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o montante pago 

pelas parcelas de n. 49 a 60. Sublinho que, considerando o pagamento 

antecipado, o valor total pago pelas parcelas supramencionadas perfaz a 

monta de R$ 4.256,10 (quatro mil duzentos e cinquenta e seis reais e dez 

centavos), conforme demonstrativo de saldo juntado pelo autor (cf. ID n. 

6365940). Consigno, para tanto, com fulcro na posição do Superior 

Tribunal de Justiça, que os requisitos para aplicação do instituto (repetição 

dobrada) estão preenchidos in casu: o engano na cobrança indevida não 

foi justificado – ao contrário, mesmo após processo administrativo junto ao 

Procon/Tangará da Serra, a ré manteve a cobrança do valor não pactuado 

(requisito subjetivo), bem como houve cobrança indevida e pagamento 

pelo consumidor (requisitos objetivos)[6]. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, 

com fundamento 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por julgar 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para 

condenar a ré a restituir o valor de R$ 8.512,20 (oito mil quinhentos e doze 

reais e vinte centavos), montante que inclui a dobra prevista no art. 42, 

p.ú. do CDC, sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC, a partir do 

pagamento, mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Sem 

custas ou honorários nesta fase, conforme art. 55 da Lei n. 9.099/95. Por 

consequência, julgo extinto o feito com julgamento de mérito. Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 18 de abril de 

2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 18 de abril de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. [5] [...] Tratando-se de 

relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecedores 

respondem pelos danos causados aos consumidores.[...] (Ap 86688/2017, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 19/10/2017) [6] Exempli gratia: 

[...] 6- A devolução do indébito em dobro pressupõe o preenchimento de 

requisitos objetivos, consubstanciados na cobrança indevida e no 

pagamento pelo consumidor, e subjetivo, concernente ao engano 

injustificável do fornecedor ou prestador do serviço. [...] (Ap 117287/2014, 

DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 16/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016) (grifo nosso).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001282-15.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTA DA COSTA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT0018890A 

(ADVOGADO)
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1001282-15.2017.8.11.0055 Autora: Augusta da Costa Barros 

Ré: Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/1995. 2. A parte 

autora não compareceu à sessão de conciliação (cf. ID n. 12340494), 

embora tenha sido devidamente intimada para o ato (cf. ID n. 11174033, 

14148261 e 14148262). O comparecimento pessoal da parte ou do 

preposto da pessoa jurídica em audiência é obrigatório (Enunciado n. 20 

do FONAJE[1]), sendo a ausência da parte autora fundamento da extinção 

do feito sem julgamento de mérito (cf. art. 51, I da Lei n. 9.099/95). 3. 

Sendo assim, com fundamento no artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, opino por 

JULGAR EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Ademais, opino por condenar a parte autora ao pagamento das custas 

processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95, devendo, 

caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 (dez) dias, ser o 

débito anotado à margem da distribuição. A renovação da ação dependerá 

do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 §2ºdo CPC, salvo 

se já houver sido deferido os benefícios da Justiça Gratuita nestes autos. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 23 

de abril de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 23 de abril de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 – O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000808-44.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO CLAUDINO GONCALVES EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT0010907A-O 

(ADVOGADO)

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. SOUZA DOS SANTOS EIRELI - ME (REQUERIDO)
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Autos n. 1000808-44.2017.8.11.0055 Autor: Ronaldo Claudino Gonçalves 

Eireli – ME Ré: M.L. Souza dos Santos Eireli – ME PROJETO DE SENTENÇA 

1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Assim, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

superada a preliminar suscitada, inexistindo nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. A ré não se não se fez presente à audiência 

de conciliação realizada na data de 21 de março de 2018, às 15h00m (cf. 

ID n. 12346342), apesar de devidamente citado para tanto (cf. 

comprovante de citação em ID n. 11403820). Conforme disposto no artigo 

20 da Lei 9.099/95, “não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz”. Posto isso, impõe-se a decretação de 

revelia em desfavor da parte ré M.L. Souza dos Santos Eireli – ME. A 

revelia é ato processual que produz vários efeitos, entre eles a presunção 

de veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, presumem-se 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do julgador. Ou seja, a revelia não implica em 

procedência automática do pedido inicial. Todavia, não tendo a ré 

contestado o feito, apresentado manifestação ou comparecido em 

audiência, e havendo verossimilhança das alegações da autora, reputo no 

presente caso verdadeiros os fatos narrados na inicial, na forma do art. 

344 do CPC. Pois bem. Afirma a parte autora que é credora da ré do 

montante de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais)[5], decorrente do 

contrato de publicidade inadimplido. Por tal razão, requer a parte autora 

que seja julgado procedente o pedido da presente ação para condenar a 

ré ao pagamento desta quantia atualizada. A relação jurídica entre as 

partes foi devidamente demonstrada (conforme contrato anexo à petição 

inicial) e, somada aos demais documentos constantes dos autos, impõe-se 

a procedência parcial do pedido, pelo que é a autora credora da quantia 

citada, impondo-se o pagamento por parte da ré, sob pena de 

enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 

Porém, considerando o disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, não é cabível a 

fixação de honorários advocatícios em primeiro grau no âmbito dos 

Juizados Especiais. Assim, é necessária a exclusão destes das planilhas 

de cálculo apresentadas pela exequente. 3. DISPOSITIVO: ANTE O 

EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO contido 

na inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 4.800,00 (quatro mil e 

oitocentos reais), acrescidos de juros de mora simples, a base de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a 

partir da data de vencimento de cada parcela Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 23 de abril de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 23 de abril de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 

9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo 

que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a 

submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em 

substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos 

probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos 

são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre 

os bacharéis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 

cinco anos de experiência. [5] Montante não atualizado e sem incidência 

de juros legais.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001396-51.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PAREDES NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA PATRICIA MAZIERO OAB - MT23339/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo a parte autora, por meio de seu procurador, para requerer o 

entender de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000455-67.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KESIA DAIANI TEIXEIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação, INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo,se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000824-61.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANUZA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANE BERALDO OAB - MT17691/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A despeito de qualquer discussão a respeito de ser o 

parcelamento previsto no art. 916 do CPC um direito potestativo do 

devedor, ou uma prerrogativa que dependa da anuência do credor, no 

caso houve manifestação de anuência do exequente, motivo pelo qual 

DEFIRO o parcelamento do débito, suspendendo os atos executórios. Em 

caso de descumprimento, deverá a parte exequente, no prazo de 10 dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção, sem resolução 

do mérito. Defiro o levantamento do valor incontroverso depositado pelo 

executado (ID 1288363012452956). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 
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Tangará da Serra/MT, 07 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-20.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MARTINS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000096-20.2018.8.11.0055 A ré apresentou embargos de 

declaração com efeitos infringentes alegando haver vício na sentença 

proferida. O autor, devidamente intimado, apresentou manifestação nos 

autos. Posteriormente, os autos vieram-me conclusos. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Para o cabimento dos embargos de declaração, é imprescindível 

a presença de uma das causas descritas no art. 1.022 do CPC. Somente 

nesses casos é cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter 

integrativo da decisão que julga os embargos. Fora destes casos, a 

reforma do decisum somente poderá ocorrer por intermédio da via 

processual adequada. Analisando a r. decisão fustigada, não é possível 

se visualizar nenhum dos vícios ensejadores dos embargos de 

declaração, não encontrando, os pedidos, em nenhuma das hipóteses 

autorizadoras da utilização dos embargos de declaração. Não há 

obscuridade, contradição ou omissão na decisão proferida por este juízo, 

tampouco ocorreu erro material. Embora a ré se insurja contra os termos 

da sentença, não há dúvidas de que sua irresignação refere-se ao 

conteúdo desta, inexistindo qualquer vício na fundamentação ou no 

dispositivo da decisão. Isso porque os danos morais no presente caso se 

configuraram in re ipsa por decorrerem de inscrição indevida no cadastro 

de inadimplentes (conforme precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça[1]). Portanto, em que pesem os termos dos embargos opostos pela 

parte ré, entendo que a r. sentença tratou da temática posta em 

profundidade. Embora não tenham sido acolhidas suas teses, há 

fundamento suficiente e detalhado no decisum, razão pela qual se 

demonstra que os embargos de declaração não são via própria para a 

citada discussão. Nesse sentido é a posição do E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE 

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – 

VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.1. 

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, 

hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal 

recurso para reexame da causa. 2. O magistrado não tem obrigação de 

refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, 

mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante 

exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15. (STJ, EDcl no MS 

21.315/DF) 3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais 

e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria 

expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo 

Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça. (ED 159678/2016, 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016) EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - FATORES QUE 

LEVARAM A MAJORAÇÃO DO DANO MORAL - RECURSO DESPROVIDO - 

PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO Os embargos de declaração somente são 

cabíveis quando houver no julgado, obscuridade, contradição, omissão ou 

erro material (art. 1022 do NCPC). Os aclaratórios, em regra, não permitem 

rejulgamento da causa, de maneira que a atribuição de efeito modificativo 

somente é possível em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a 

ocorrência dos mencionados vícios no julgado, que não se encontram 

presentes na presente hipótese, porquanto o v. acórdão embargado foi 

claro ao declinar as razões que levaram a majoração do dano moral. (ED 

157243/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA 

MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS 

REJEITADOS. A alegação de contradição e omissão no v. acórdão é 

despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da 

matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão 

desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.“Os embargos de 

declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o 

julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de 

declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos 

requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’ (STJ-Corte Especial, ED 

no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, 

v.u., DJU 23.5.05, p. 119).” (Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742). (ED 150549/2016, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) Por tudo, verifico 

ser inadequada a via dos embargos de declaração para alteração da 

decisão, uma vez que não se fazem presentes as hipóteses de seu 

cabimento. Ausentes as hipóteses que os sustentem, somente por meio 

de recurso poderia ser provido o inconformismo, por força do princípio 

descrito no art. 494 do CPC. Ante o exposto, conheço, porém JULGO 

IMPROCEDENTES os embargos de declaração. Permanece a decisão tal 

qual foi lançada. Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 24 de abril de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos 

etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 24 de abril 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] RECURSO ESPECIAL. 

DANO MORAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. TÍTULO QUITADO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. 

INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DANO MATERIAL. MÚTUO. NEGÓCIO 

FRUSTRADO. VALOR OBJETO DO CONTRATO NÃO APERFEIÇOADO. 

RESSARCIMENTO. EFETIVO PREJUÍZO. AUSÊNCIA. DANO EMERGENTE. 

INEXISTÊNCIA. 1. A inscrição ou manutenção indevida do nome do 

devedor no cadastro de inadimplentes acarreta, conforme jurisprudência 

reiterada deste Tribunal, o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à 

própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. 

Precedentes. [...] (REsp 1369039/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 

10/04/2017) (grifo nosso).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012071-85.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DAS DORES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marco Antonio de Mello OAB - MT0013188A-B (ADVOGADO)

LEONARDO LEANDRO FIGUEIRO OAB - MT0014035A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

 

Intimo a Parte, por meio do seu Procurador, para se manifestar no Prazo 

Legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000460-89.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO SOUZA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000454-82.2018.8.11.0055
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Parte(s) Polo Ativo:

KESIA DAIANI TEIXEIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001029-90.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA FERREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação apresentada pelos Reclamados. 

INTIMO a Parte Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010518-08.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. SIMONETI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT OAB - MT0018293A (ADVOGADO)

Hermes Bezerra da Silva Neto OAB - MT0011405A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIRTUAL BRASIL ON LINEX LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO NEY GAIVA

 

VISTOS. Dispensado o relatório. 1) Quanto ao pedido de desconsideração 

da personalidade jurídica, verifica-se que a parte exequente trouxe aos 

autos cópias de andamentos e oficios noticiando que a providencia de 

desconsideração da personalidade jurídica já se operou em outras ações. 

Há nos autos inclusive oficios-resposta de varias empresas que afirmam 

terem sido alvo de fraudes perpetradas pela pessoa jurídica em questão. 

Outrossim, as tentativas de constrição judicial foram todas infrutíferas, e 

em consulta a internet este Juízo verifica que o sócio citado nos autos, 

após a referida empresa, já teria constituído nova empresa com atuação 

da mesma área, o que fornece indícios suficientes de que a versão de 

utilização da pessoa jurídica para os ilícitos cíveis. Há que se ressaltar a 

incidência do disposto no art. 28, "caput" do Código de Defesa do 

Consumidor que dispõe: "Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a 

personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do 

consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, 

fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A 

desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado 

de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica 

provocados por má administração” Assim, defiro o pedido de abertura do 

incidente de desconsideração da personalidade jurídica, suspendendo o 

andamento da ação e determinando a citação dos sócios da executada 

para, querendo, apresentar manifestação no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 135 do CPC); 2) Outrossim, promova-se a comunicação do § 1º do 

art. 134 do CPC

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001128-60.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. APARECIDO MARTINS DOS SANTOS ajuizou a presente ação de 

obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, para que o reclamado seja compelido a 

fornecer procedimento de ULTRASSONOGRAFIA OCULAR, TOMOGRAFIA 

DE COERÊNCIA ÓPTICA, RETINOGRAFIA e ANTIOGRAFIA DE RETINA, 

necessário ao restabelecimento de sua saúde. Alega a reclamante que é 

portadora de tumor subretiniano (CID101 H35.0) e necessita do citado 

procedimento para o restabelecimento de sua saúde, que foi negado pelos 

reclamados. Por essas razões, fundamentado em dispositivos da 

Constituição Federal e legislação infraconstitucional, afirma ter o Estado, 

lato sensu, o dever de prestar o atendimento necessário e requer, em 

razão da alegada urgência, o deferimento de medida liminar inaudita altera 

parte, compelindo os requeridos a submeterem ao favorecido o custeio do 

citado procedimento. Instado a se manifestar o NAT elaborou parecer 

técnico concluindo que no presente caso pode haver URGÊNCIA na 

realização deste procedimento, tendo em vista o risco de perda definitiva 

da visão. FUNDAMENTO E DECIDO. Conforme consta do exórdio e dos 

documentos a ela acostados, o reclamante é portadora de tumor 

subretiniano (CID10 H35.0) e precisa de tratamento adequado o que só é 

possível mediante a realização do procedimento de ULTRASSONOGRAFIA 

OCULAR, TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA, RETINOGRAFIA e 

ANTIOGRAFIA DE RETINA, solicitado ao Poder Público. Contudo, o 

reclamante afirma ser desprovido de recursos financeiros suficientes 

para custear os procedimentos necessários para seu tratamento. Para a 

concessão da liminar pretendida, necessária a análise da presença dos 

requisitos próprios da antecipação da tutela final perseguida, nos termos 

do art. 300, do Código de Processo Civil de 2015. A probabilidade do 

direito se relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou 

seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com 

o teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise 

das provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da 

demora no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo 

exercício do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Para 

a averiguação da tutela específica pleiteada, faz-se necessário ainda, 

rememorar o disposto na Constituição Federal, especialmente o que 

consta em seu art. 1º, III, no tocante à necessidade de garantir-se a 

dignidade da pessoa humana. Mais à frente, em seu art. 5º, prevê a 

inviolabilidade do direito à vida, como um dos direitos fundamentais do 

homem. O direito à vida, por sua vez, inserido no contexto dos direitos 

fundamentais, tem em si ínsito, assim como o prevê a própria Constituição 

Federal nos artigos 6º e 196 a 200, o direito à saúde, como corolário 

próprio e fundamental. Nesse sentido: “O direito à saúde - além de 

qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - 

representa consequência constitucional indissociável do direito à vida? 

(STF ? 2.ª T. ? RE-AgR 393175/RS ? Rel. Min. CELSO DE MELLO. J.: 

12.12.06, DJ 02.02.07, p. 00140) Conforme dispõe o art. 196, “à saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação.” Por outro lado, estabelece o art. 198 

que “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II “atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais.” Evidentemente, o direito à vida, à saúde e à dignidade 

humana devem prevalecer, ainda que em detrimento do erário. Nesse 

mesmo sentido, já foi decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal, em 

contexto assemelhado (Pet. 1.246-SC): ?Entre proteger a inviolabilidade do 

direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável 

assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 

196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um 

interesse financeiro e secundário do Estado, entendo ? uma vez 

configurado esse dilema ? que razões de ordem ético-jurídica impõem ao 

julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles que têm 

acesso, por força de legislação local, ao programa de distribuição gratuita 

de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes?. É visível a 

hipossuficiência da reclamante, tanto se encontra assistido pela 

Defensoria Pública. Assim, ao que tudo indica, não conseguirá custear as 

despesas exigidas para realização dos procedimentos prescritos por 

indicação médica. Diante da hipossuficiência de seus cidadãos, o Estado, 

por meio da Constituição Federal, tornou obrigatória a tutela da saúde a 

todos os entes da Federação, consoante se extrai do seu artigo 23, inciso 
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II. Nesse mesmo sentido, e em razão dessa determinação da Carta Magna, 

o legislador infraconstitucional editou o art. 2º da Lei nº 8.080/90, que 

dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, 

verbis: A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 

Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Insta 

salientar que o reclamante demonstrou ter tentado conseguir o 

procedimento através da rede municipal de saúde. Cumprida, nesse 

passo, a recomendação constante do art. 1º, § 1º, da Portaria nº 

02/2015-CGJ. À luz de entendimentos jurisprudenciais, é inegável o dever 

solidário dos vários entes da federação, em garantir integral tratamento de 

saúde àqueles que o necessitam: STF-0058774) AGRAVOS REGIMENTAIS 

NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. 

SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. REPERCUSSÃO 

GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. ARTIGO 

543-B DO CPC E ART. 328 DO RISTF. 1. Incumbe ao Estado, em todas as 

suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do 

art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante 

entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os 

entes da Federação. 2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a 

existência da repercussão geral da questão relativa ao fornecimento de 

medicamentos de alto custo. Aplicação do art. 543-B do CPC. 3. Agravo 

regimental do Estado do Ceará não provido e agravo regimental interposto 

pela União prejudicado. (Ag. Reg. no Recurso Extraordinário nº 

818.572/CE, 1ª Turma do STF, Rel. Dias Toffoli. j. 02.09.2014, unânime, DJe 

05.11.2014). STF-0055351) DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES 

FEDERATIVOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 

07.05.2009. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da 

responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao fornecimento 

de medicamentos pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de 

qualquer um deles - União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. As 

razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os 

fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental 

conhecido e não provido. (Ag. Reg. no Recurso Extraordinário nº 

630.932/RJ, 1ª Turma do STF, Rel. Rosa Weber. j. 09.09.2014, unânime, 

DJe 24.09.2014). STJ-0476008) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

SOLIDARIEDADE ENTRE UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO 

DO FEITO. DESNECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em 

reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema 

Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes 

federados, de forma que qualquer deles ostenta legitimidade para figurar 

no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. 2. A 

repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, nos termos do art. 

543-B do CPC, não enseja o sobrestamento dos recursos especiais que 

tramitam neste Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AgRg no REsp 

1.344.073/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

06.09.2013; e AgRg no AREsp 244.747/SP, Rel. Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, DJe 08.02.2013. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 550.808/MG 

(2014/0177805-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio Kukina. j. 02.09.2014, 

unânime, DJe 08.09.2014). Conclui-se, portanto, que cabe aos entes 

federados, solidariamente responsáveis, no que tange à saúde, a sua 

promoção e proteção, e também a sua recuperação. Destarte, 

transparece inegável o direito de acesso à saúde de qualidade, 

oportunizando o bem estar daqueles que necessitam, e que não possuem 

condições de obtê-la, a não ser pelas vias judiciais. Analisando, então, os 

pressupostos para a concessão da tutela específica, observa-se que o 

fumus boni iuris se consubstancia nos princípios constitucionais 

elencados nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que impôs ao 

Poder Público (Executivo) a obrigação de garantir o acesso universal e 

igualitário das necessidades imprescindíveis para a saúde dos cidadãos. 

De outro lado, o periculum in mora é igualmente verificado, em face da 

temeridade da medida ser deferida somente ao final, mormente diante do 

risco de que, com a não disponibilização dos procedimentos, venha a se 

complicar o estado de saúde do reclamante, caso não seja submetida ao 

tratamento adequado. Essa realidade, aliás, está bem descrita no atestado 

emitido pela própria Secretaria Municipal de Saúde, que indica que há 

iminente risco de perda definitiva da visão caso não seja disponibilizado o 

tratamento. Ademais, a inércia dos reclamados poderá causar danos 

irreparáveis, sobretudo pelo risco extremo à saúde do reclamante, 

materializando nos autos os requisitos basilares exigidos pela lei para a 

concessão da medida pleiteada. Outrossim, há comprovação expressa da 

recusa do Poder Público em disponibilizar o procedimento, o que 

demonstra que o reclamante não conseguiria atingir o seu intento pelas 

vias administrativas. A jurisprudência já se manifestou, em reiteradas 

decisões, em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO 

QUE INDEFERE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTE A AUSÊNCIA DE 

VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. REFORMA. CONSTATAÇÃO DE QUE 

RESTARAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. 

OBRIGATORIEDADE. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES 

DO STJ. "(...) 4. Os arts. 196 e 227 da CF/88 inibem a omissão do ente 

público (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) em garantir o efetivo 

tratamento médico à pessoa necessitada, inclusive com o fornecimento, 

se necessário, de medicamentos de forma gratuita para o tratamento, cuja 

medida, no caso dos autos, impõe-se de modo imediato, em face da 

urgência e conseqüências que possam acarretar a não-realização. (...)." 

(STJ: RMS 23.184/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado 

em 27.02.2007, DJ 19.03.2007, p. 285). Recurso conhecido e provido. 

Decisão unânime. (Agravo de Instrumento nº 2006208651, Câmara Cível 

do TJSE, Rel. Clara Leite de Rezende. j. 28.01.2008). Por todo o exposto, 

presentes os requisitos legais, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pretendida e, em consequência, determino que os reclamados 

disponibilizem ao reclamante, imediatamente, procedimento de 

ULTRASSONOGRAFIA OCULAR, TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA, 

RETINOGRAFIA e ANTIOGRAFIA DE RETINA, em hospital da Rede Pública 

de Saúde ou, à falta de disponibilidade de vagas na rede pública, em 

Hospital da rede privada, vinculado ou não ao SUS, com dispensa de 

licitação inclusive, observadas, neste caso, as normas administrativas de 

regência. Consigne-se que, em caso de eventual descumprimento da 

ordem, poderá ser determinado o bloqueio de verbas públicas para o 

cumprimento da tutela específica ora deferida, nos termos do artigo 497 do 

Código de Processo Civil de 2015. Caso haja notícia de descumprimento 

desta ordem judicial, extraiam-se as cópias necessárias, 

encaminhando-se ao Ministério Público para adoção das providências 

legais pertinentes, no que tange à responsabilização civil e criminal da 

autoridade recalcitrante. Ressalvo, desde logo, que não há como ser 

acolhido o requerimento no sentido de ser disponibilizado “todo o 

tratamento de saúde necessário ao seu restabelecimento”, uma vez que o 

pleito, como formulado, não atende aos requisitos do art. 324 do Código de 

Processo Civil de 2016, por ausência da exigida especificação legal, assim 

como porque não é possível, no âmbito dos Juizados Especiais, a prolação 

de sentenças ilíquidas, diante do disposto no art. 38, parágrafo único, da 

Lei nº 9.099/95, c.c. art. 27 da Lei nº 12.153/2009. Consequentemente, se 

não é possível conferir a tutela, na forma postulada, em definitivo, inviável 

também sua antecipação. Não obstante discipline a Lei nº 12.153/2009 

(art. 7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo passivo de 

demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública, 

devem ser citados para comparecimento à audiência de conciliação, é fato 

que os representantes da Fazenda Pública raramente comparecem ao 

referido ato. A adoção do referido procedimento (que remete ao que está 

previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a realização de um ato 

processual inútil e desnecessário, não preservaria a celeridade que deve 

permear procedimentos da espécie; ao contrário, apenas oneraria as 

partes e atravancaria demasiadamente a marcha procedimental. 

Considerando a forte orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de 

admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao microssistema dos Juizados 

Especiais, bem como tendo em vista que restarão preservados os 

princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, hei por bem determinar, 

especificamente no que tange à citação e prazo para resposta do 

reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do CPC de 2015. 

Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da Lei nº 

12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 
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intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. 

Tangará da Serra, 07 de maio de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000634-98.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI ISABEL BALANSIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante ressaltar que as medidas ali previstas são meramente 

exemplificativas, não estando o julgado adstrito apenas àquelas hipóteses 

legais, podendo muito bem adotar outras medidas que reputar mais 

eficazes. No caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à 

saúde ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente 

patrimonial defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes 

últimos em cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da 

promovente, o bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o 

cumprimento da tutela específica se revela a medida mais adequada. Com 

efeito, a simples advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se 

ineficaz para compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo 

imperiosa a tomada de medida de cunho mais drástico visando a 

efetividade do comando judicial. A título de ilustração do entendimento 

firmado no C. STJ trago o entendimento explicitado nos seguintes julgados: 

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE 

VIOLAÇÃO DE ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 

BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É 

vedado ao STJ analisar violação de dispositivo constitucional, por se tratar 

de competência reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal 

Federal. 2. Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para 

garantir o fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo 

Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. 

HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – 

INEXISTÊNCIA. – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, 

DO CPC – BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO 

DA DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de 

ensejar a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, 

ainda que implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, 

em sede de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 

entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 
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que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 

obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no 

orçamento do Id 12954794. Intimem-se as partes acerca do bloqueio 

realizado, para que requeiram o que entender cabível. Sem prejuízo, 

certifique-se acerca da apresentação de contestação pelos reclamados 

ou eventual decurso do prazo respectivo. Intimem-se. Cumpra-se, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 27 de abril de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.12/2018-DF - PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE 

ESTAGIÁRIO REALIZADO PELA DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE

* O Edital n° 12/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1001789-06.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GUMERCINDO RODRIGUES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENERAL MOTORS DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

YUN KI LEE OAB - SP131693 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1001789-06.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 10.000,00 

REQUERENTE: GUMERCINDO RODRIGUES VIEIRA REQUERIDO: GENERAL 

MOTORS DO BRASIL Intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca 

da data e hora da perícia agendada conforme ID 12787947. Lucas do Rio 

Verde - MT, 7 de maio de 2018. Leila Cristina de Lima Gomes Gestora 

Judiciária Sede do juízo e Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: 

Jardim das Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT Cep:78455000 - 

Fone: (65) 3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1001789-06.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GUMERCINDO RODRIGUES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENERAL MOTORS DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

YUN KI LEE OAB - SP131693 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1001789-06.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 10.000,00 

REQUERENTE: GUMERCINDO RODRIGUES VIEIRA REQUERIDO: GENERAL 

MOTORS DO BRASIL Intimação do(a) advogado(a) da parte requerida 

acerca da data e hora da perícia agendada conforme ID 12787947. Lucas 

do Rio Verde - MT, 7 de maio de 2018. Leila Cristina de Lima Gomes 

Gestora Judiciária Sede do juízo e Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, 

Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT 

Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1001789-06.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GUMERCINDO RODRIGUES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENERAL MOTORS DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

YUN KI LEE OAB - SP131693 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1001789-06.2017.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 10.000,00 

REQUERENTE: GUMERCINDO RODRIGUES VIEIRA REQUERIDO: GENERAL 

MOTORS DO BRASIL Intimação do(a) advogado(a) da parte requerida 

acerca da data e hora da perícia agendada conforme ID 12787947. Lucas 

do Rio Verde - MT, 7 de maio de 2018. Leila Cristina de Lima Gomes 

Gestora Judiciária Sede do juízo e Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, 

Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Lucas do Rio Verde-MT 

Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Despacho Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1000519-10.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCE PALACE HOTEL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO)

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1000519-10.2018.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: NOTIFICAÇÃO (1725)/[Intimação / 

Notificação]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: RESIDENCE 

PALACE HOTEL LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. I. Cuida-se de 

pedido de Notificação e Interpelação Judicial formulado por RESIDENCE 

PALACE HOTEL LTDA. em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, com base no art. 726 do CPC. II. 

Determinado o recolhimento das custas e atendido pela parte autora, 

DEFIRO o pedido da inicial, determinando que seja a parte requerida 

notificada sobre a prescrição interrompida, conforme postulado, 

entregando-lhe cópia da petição inicial. III. Efetivada a notificação e 

decorrido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, na forma disposta no art. 

729, certifique-se a secretaria e, com as baixas e anotações de estilo, se 

nada mais requerido pela parte autora, arquive-se. IV. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO
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Processo Número: 1001420-75.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA MARINHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ALBERTO BARRETO AGUAJO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001420-75.2018.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; Espécie: INVENTÁRIO (39)/[Inventário e 

Partilha]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: VANESSA 

MARINHO DA SILVA Parte Ré: INVENTARIADO: MARCOS ALBERTO 

BARRETO AGUAJO Vistos etc. 1. Nomeio inventariante a requerente, sob 

compromisso. Intime-se para assinatura do termo de compromisso no 

prazo de 05 (cinco) dias. 2. No prazo de 20 (vinte) dias contados da data 

em que prestou compromisso, deverá a inventariante apresentar as 

primeiras declarações, acompanhadas dos documentos cadastrais e 

fiscais dos bens inventariados, lavrando-se termo circunstanciado em 

Cartório (CPC, art. 620). 3. Requisite-se, se ainda não fora juntada aos 

autos, certidão negativa do Imposto de Renda. 4. Citem-se, após, o 

cônjuge ou companheiro, se for o caso, os herdeiros e os legatários, na 

forma do artigo 626 do CPC, bem como intimem-se a Fazenda Pública, o 

Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente e o 

testamenteiro, se houver testamento, para manifestarem sobre as 

primeiras declarações no prazo comum de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

627), devendo, ainda, a Fazenda Pública, no prazo de 15 (quinze) dias, 

após encerramento do prazo comum retro, informar ao juízo, de acordo 

com os dados que constem de seu cadastro imobiliário, o valor dos bens 

de raiz descritos nas primeiras declarações. 5. Havendo concordância 

quanto às primeiras declarações e quanto aos valores, iniciais ou 

atribuídos, dos bens do espólio (CPC, art. 633), lavre-se o termo de últimas 

declarações (CPC, art. 636), intimando-se a inventariante para prestá-las. 

6. Após as últimas declarações, digam as partes, em quinze (15) dias 

(CPC, art. 637). 7. Se concordes, ao cálculo e digam todas as partes, em 

05 (cinco) dias e, em seguida, a Fazenda Pública (CPC, art. 638). Não 

havendo impugnação aos cálculos, estes serão homologados. 8. Após a 

homologação dos cálculos, ao Partidor para organizar o esboço da partilha 

e também o respectivo auto da partilha, conforme pedidos das partes. 

Feito o esboço e o respectivo auto da partilha, devem as partes manifestar 

em 15 (quinze) dias. Em seguida, pago o imposto de transmissão a título de 

morte e juntada aos autos certidão ou informação negativa de dívida para 

com a Fazenda Pública, conclusos para a homologação da partilha (CPC, 

art. 654). 9. Se houver caso de renúncia de herança, ou doação, ou 

cessão, tome-se por termo, devendo a parte transmitente ou renunciante 

ser intimada pessoalmente para assiná-lo. Somente excepcionalmente, e 

quando houver instrumento público de mandato, pode a subscrição do 

termo ser feita pelo procurador. Confira-se: “Inventário – Doação pela 

viúva, aos filhos, por termo nos autos – Renúncia translativa – 

Possibilidade – Desnecessidade de escritura pública – Recurso provido” 

(Ag. Inst. nº 278.410-1-SP, 4ª C. DPriv., TJ, Rel. Des. José Osório, j. em 

1º.2.1996, v.u., in JUBI-Informativo, nº 12, mar/1996). “Direitos hereditários 

– Renúncia translativa, in favorem – Formalização por termo nos autos de 

inventário – Comparecimento pessoal do herdeiro renunciante – 

Desnecessidade – Suficiência da subscrição por advogado com 

expressos poderes especiais – Ementa oficial: Inventário – Renúncia da 

herança de filhos em prol da viúva meeira – Caráter translativo – 

Admissão de formalização por termo nos autos, independentemente de 

escritura pública, mas com exigência do pessoal comparecimento dos 

herdeiros na lavratura do ato – Desnecessidade – Advogado com poderes 

especiais para renunciar e subscrever o termo judicial – Suficiência e 

validade – Recurso provido para esse fim.” (Ag. Inst. nº 

256.152-1-Guararapes-SP, j. em 2.5.1995, rel. Des. J. Roberto Bedran, in 

RJTJ-Lex, 178/220-221). 10. Se a inventariante, no curso do processo, for 

autorizada a levantar ou sacar alguma importância que tiver no nome do 

falecido, observar-se-á o disposto no art. 553 do CPC, inclusive as 

sanções. 11. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004302-44.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARLEY JEFERSON MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO)

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E.T.R. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1004302-44.2017.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 4.475,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[Defeito, nulidade 

ou anulação]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: ARLEY 

JEFERSON MARTINS Parte Ré: REQUERIDO: E.T.R. CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA Vistos etc. I. Intime-se a parte autora para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se quanto ao prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção. II. Após, retorne-me conclusos. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000032-74.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RC CONSTRUTORA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ SERRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1000032-74.2017.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 24.500,66; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS]. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: RC 

CONSTRUTORA LTDA - ME Parte Ré: RÉU: JOSE LUIZ SERRA Vistos etc. I. 

Carga desnecessária, cumpra-se despacho anterior. II. Após, conclusos. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003592-24.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVANIO VALCANAIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO QUADROS DOS SANTOS OAB - MT0016621A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003592-24.2017.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 116.268,01; Tipo: Cível; Espécie: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO 

DE SENTENÇA (157)/[CAUSAS SUPERVENIENTES À SENTENÇA]. Partes 

do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: EVANIO VALCANAIA Parte Ré: 

EXECUTADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, 

CARLOS NATANIEL WANZELER Vistos etc. I. Consoante art. 10 do CPC, o 

juiz não pode decidir, em nenhum grau de jurisdição, sem ter dado 

oportunidade à parte para manifestar-se. II. Posto isto, faculto a parte 

autora a manifestar-se, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quanto ao 

valor recolhido através das guias emitidas visto que o valor já recolhido 

não corresponde ao valor atribuído a causa. III. No mesmo prazo, faculto 

ainda a parte autora a providenciar a emissão das guias correspondentes 

a diferença das custas processuais bem como trazer aos autos os 

comprovantes de pagamento das respectivas, sob pena de extinção. IV. 

Intime-se. Cumpra-se. V. Às providências. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001639-88.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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LOURDES HELENA ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BALEM OAB - PR46441 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001639-88.2018.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 58.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO 

(7)/[APOSENTADORIA POR INVALIDEZ]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: LOURDES HELENA ALVES DE OLIVEIRA Parte Ré: RÉU: 

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE Vistos etc., Trata-se Ação 

Previdenciária com pedido de aposentadoria por invalidez. Decido. 

Inicialmente, defiro o processamento gratuito. A praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstra que, a despeito de possível a autocomposição, a primeira 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar no interior do 

Estado. Como de regra o Poder Público não faz transação, nem 

comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente 

conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, atentando ainda 

contra os princípios da celeridade e da economia processual, mister que o 

presente feito seja prontamente saneado e encaminhado diretamente à 

instrução, ocasião em que a conciliação ainda assim será possível. 

CITEM-SE as requeridas para que, no prazo de trinta (30) dias, 

apresentem resposta escrita, acompanhada de documentos e quesitos 

para perícia, se for o caso, advertindo-a dos efeitos advindos da revelia, 

quando e se aplicáveis. Após, manifeste-se a parte requerente sobre a 

contestação e documentos no prazo de 15 (quinze) dias, apresentado os 

quesitos para eventual perícia, caso não o tenha feito na inicial. Após, 

concluso para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000016-23.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON GILBERTO GRAUMANN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

PROCESSO Nº 1000016-23.2017.8.11.0045. Vistos etc. I. Restando 

findada a instrução, intimem-se as partes para o oferecimento de razões 

finais escritas, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 364, § 

2º). II. Após, conclusos para sentença. III. Cumpra-se. CÁSSIO LUÍS FURIM 

JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002421-66.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALVES VITOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO)

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

PROCESSO Nº 1002421-66.2016.8.11.0045. Vistos etc. I. Primeiramente, 

certifique-se se houve o trânsito em julgado da sentença. II. Caso positivo, 

altere-se o registro do feito para constar que doravante se tratará de 

“cumprimento de sentença”. III. Em seguida, havendo demonstrativo 

discriminado do crédito na forma delineada pelo art. 534 do CPC, intime-se 

a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, por carga, 

remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias 

úteis (art. 219 do CPC) e nos próprios autos, impugnar a execução, 

atentando-se ao disposto no art. 535 do CPC. IV. Decorrido o prazo acima 

assinalado, certifique-se caso não haja o oferecimento de impugnação, e 

retornem os autos conclusos para deliberação. V. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003341-06.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR JANE CARVALHO HESPER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO)

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

PROCESSO Nº 1003341-06.2017.8.11.0045. Vistos etc. I. Para o 

depoimento pessoal da autora e oitiva das testemunhas eventualmente 

arroladas, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

26/06/2018, às 14:00 horas. II. Compete ao advogado da parte autora 

informar ou intimar as testemunhas por ela arroladas acerca da data da 

audiência (art. 455, do CPC), devendo a intimação ser realizada por carta 

com aviso de recebimento e juntada aos autos com 03 (três) dias de 

antecedência da data da audiência (art. 455, §1º, do CPC). III. A inércia na 

intimação das testemunhas importará na desistência da inquirição (art. 

455, §3º, do CPC). IV. A parte autora fica intimada, desde já, por 

intermédio de seu advogado. V. Intimem-se. Cumpra-se. CÁSSIO LUÍS 

FURIM JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004641-03.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JACILENE MARIA DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

PROCESSO Nº 1004641-03.2017.8.11.0045. Vistos etc. I. Conclusão do 

feito desnecessária. II. Certifique-se quanto à realização da perícia médica 

agendada pelo perito para o dia 25/04/2018 (Id 12445021), 

providenciando-se a juntada do laudo aos autos. III. Em seguida, 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, 

podendo os assistentes técnicos eventualmente indicados pelas partes 

oferecer seus pareceres, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 

477, §1º do Código de Processo Civil. IV. Cumpra-se. Às providências. 

CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002699-33.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DOLORES DAVID PONTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO)

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

PROCESSO Nº 1002699-33.2017.8.11.0045. Vistos etc. I. Segundo a 

legislação de regência (§ 3º do art. 55 da Lei n. 8.213/91) e o disposto nas 

Súmulas 149 do STJ e 27 do TRF da 1ª Região, a comprovação da 

atividade rural está adstrita à existência de início de prova material, 

corroborada por prova testemunhal. II. Assim, até mesmo nos casos em há 

nos autos início de prova material do exercício do trabalho rural, há que se 

provar também pela prova testemunhal a condição de segurado especial. 

III. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência postulada, sem 

prejuízo da reapreciação do pedido após a realização da audiência 

instrutória. IV. Para o depoimento pessoal da autora e oitiva das 

testemunhas eventualmente arroladas, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 26/06/2018, às 14:30 horas. V. Compete ao 
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advogado da parte autora informar ou intimar as testemunhas por ela 

arroladas acerca da data da audiência (art. 455, do CPC), devendo a 

intimação ser realizada por carta com aviso de recebimento e juntada aos 

autos com 03 (três) dias de antecedência da data da audiência (art. 455, 

§1º, do CPC). VI. A inércia na intimação das testemunhas importará na 

desistência da inquirição (art. 455, §3º, do CPC). VII. A parte autora fica 

intimada, desde já, por intermédio de seu advogado. VIII. Intimem-se. 

Cumpra-se. CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002134-06.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA CUNHA BALDEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

PROCESSO Nº 1002134-06.2016.8.11.0045. Vistos etc. I. Revogo a 

nomeação anterior e nomeio para atuar como expert deste Juízo o Dr. Dr. 

Guido Vaca Cespedes, CRM/MT 5084, telefones: (65) 3549-3226 / 

99616-0609, com endereço profissional localizado na Avenida Rio Grande 

do Sul, nº 561-S, Centro, em Lucas do Rio Verde – MT, o qual cumprirá 

escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 422, CPC), devendo apresentar o laudo no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos trabalhos. Caso o perito 

aceite a designação, arbitro os honorários periciais em R$ 200,00 

(duzentos reais), nos termos da Tabela V da Resolução n. 

CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça 

Federal. II. Cientifique-se o Perito nomeado que, com base no art. 60, § 8º 

da Lei 13.457/17, é imprescindível que, nos laudos periciais produzidos 

nos processos, os peritos judiciais informem a data estimada em que o 

periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de 

alta do segurado para que assim o magistrado possa fixar o prazo 

estimado para a duração do benefício. III. No mais, cumpra-se os demais 

termos da decisão inicial. CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004576-42.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

J. H. D. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

PROCESSO Nº 1004576-42.2016.8.11.0045. Vistos etc. I. Revogo a 

nomeação anterior e nomeio para atuar como expert deste Juízo o Dr. Dr. 

Guido Vaca Cespedes, CRM/MT 5084, telefones: (65) 3549-3226 / 

99616-0609, com endereço profissional localizado na Avenida Rio Grande 

do Sul, nº 561-S, Centro, em Lucas do Rio Verde – MT, o qual cumprirá 

escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 422, CPC), devendo apresentar o laudo no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos trabalhos. Caso o perito 

aceite a designação, arbitro os honorários periciais em R$ 200,00 

(duzentos reais), nos termos da Tabela V da Resolução n. 

CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça 

Federal. II. Cientifique-se o Perito nomeado que, com base no art. 60, § 8º 

da Lei 13.457/17, é imprescindível que, nos laudos periciais produzidos 

nos processos, os peritos judiciais informem a data estimada em que o 

periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de 

alta do segurado para que assim o magistrado possa fixar o prazo 

estimado para a duração do benefício. III. No mais, cumpra-se os demais 

termos da decisão inicial. IV. Com os laudos nos autos (estudo social e 

perícia médica), intimem-se as partes para manifestação no prazo de 10 

(dez) dias. V. Cumpra-se. Às providências. CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001575-78.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA DE SOUZA COSTA MASCARENHAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ALVES RIBEIRO OAB - MT0019163A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001575-78.2018.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 17.172,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[CONCESSÃO]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: CELIA DE SOUZA 

COSTA MASCARENHAS Parte Ré: REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de 

Benefício Assistencial de Prestação Continuada da Assistência Social à 

Pessoa com deficiência, em que se pleiteia benefício à pessoa de baixa 

renda, com pedido de tutela de urgência. É o breve relatório. Decido. 

Inicialmente, DEFIRO ao requerente o pedido de assistência judiciária 

gratuita. Pois bem. Conforme preceitua o art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93: 

“Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de 

deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 

1/4 (um quarto) do salário mínimo.” Como visto, o aludido dispositivo 

estabelece como critério objetivo a renda per capita. Quanto à renda, 

temos que no julgamento da Reclamação (RCL) 4374, por maioria de votos, 

o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou a 

inconstitucionalidade do parágrafo 3º do artigo 20 da Lei Orgânica da 

Assistência Social (Lei 8.742/1993) que prevê como critério para a 

concessão de benefício a idosos ou deficientes a renda familiar mensal 

per capita inferior a um quarto do salário mínimo, por considerar que esse 

critério está defasado para caracterizar a situação de miserabilidade. Foi 

declarada também a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 34 

da Lei 10.471/2003 (Estatuto do Idoso). Por outro lado, segundo 

jurisprudência pacífica, este dispositivo não deve ser entendido de forma 

taxativa, mas sim como um parâmetro para se auferir a condição de 

miserabilidade, de incapacidade, da família para prover a manutenção da 

pessoa portadora de deficiência ou idosa. Destarte, se através de outros 

meios for possível constatar esta condição torna-se devido o benefício. 

Analisando-se os elementos trazidos aos autos, ainda não é possível 

aferir a condição de miserabilidade do núcleo familiar em questão. Da 

mesma forma, não há prova cabal da incapacidade do autor para os atos 

da vida civil . Sendo assim, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela de 

urgência. Por outro lado, embora a Lei processual de regência preveja 

realização de audiência de conciliação inicial, temos que o instituto 

requerido já informou, por ofício, que não comparecerá ao ato, de forma 

que deixo de designar audiência de conciliação/mediação. DA CITAÇÃO 

CITE-SE o requerido para, querendo, apresentar resposta no prazo de 30 

(trinta) dias, ciente de que, não contestada a ação, presumir-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados na inicial pelo requerente (artigos 183, 307 

do CPC). Nomeio, para a realização de estudo social a ser realizado pela 

Assistente Social vinculada a este juízo, devendo o laudo ser apresentado 

em 20 (vinte) dias. Na falta dos profissionais credenciados pelo juízo, 

oficie-se à Secretaria de Ação Social deste município para que forneça os 

meios para a realização do estudo social, expedindo-se, ao final, relatório 

detalhado. Após a apresentação da contestação ou o decurso do prazo 

para tanto, intime-se o profissional ora nomeado para designação da data 

do estudo, o que deverá ser imediatamente informado nos autos, visando 

à intimação prévia das partes. São os seguintes os quesitos do juízo: 1) 

qual a renda mensal per capita da família do(a) periciando(a)? 2) É inferior 

a ¼ do salário mínimo vigente? 3) Ainda que a renda mensal familiar per 

capita seja superior a ¼ do salário mínimo, restou demonstrada a condição 

de miserabilidade do(a) periciando(a), expressa na situação de absoluta 

carência de recursos para a subsistência? Para a perícia médica, nomeio 

o Dr. Guido Vaca Cespedes, CRM/MT 5084, devendo apresentar o laudo 

no prazo de 30 (trinta) dias a contar do início dos trabalhos. Caso o Perito 

aceite a designação, arbitro os honorários periciais em R$ 200,00, nos 

termos da Tabela V da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de 

outubro de 2014, do Conselho da Justiça Federal. Com os laudos nos 

autos, intimem-se as partes sobre o resultado, podendo os assistentes 

técnicos eventualmente indicados pelas partes oferecer seus pareceres 

no prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 

477, §1º do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001608-68.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON GELLER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Humberto de Oliveira Junior OAB - MT0011208A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAELSON FLORENTINO DE OLIVEIRA EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001608-68.2018.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 8.746,29; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO SUMÁRIO (22)/

[CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL, CHEQUE]. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR: MILTON GELLER Parte Ré: RÉU: JAELSON FLORENTINO 

DE OLIVEIRA EIRELI - ME Vistos etc. I. Na esteira do disposto no art. 321, 

em c/c o art. 319, inc. V, art. 324, e arts. 291 e 292, todos do CPC, 

intime-se a parte autora para emendar a petição inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, a fim de incluir a petição inicial que não consta em anexo. II. 

Após, retornem conclusos. III. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001628-59.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKON DANIEL DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MARZARI OAB - MT15507/O (ADVOGADO)

DANUSA SERENA ONEDA OAB - MT0013124A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE MATTOS (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001628-59.2018.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 107.350,18; Tipo: Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[COMPRA E 

VENDA, COMPROMISSO, CLÁUSULA PENAL, CORREÇÃO MONETÁRIA]. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MAIKON DANIEL DA SILVA 

Parte Ré: RÉU: ANTONIO CARLOS DE MATTOS Vistos etc. I. Conforme 

dispõe o artigo 98, caput, do CPC, têm direito à concessão da gratuidade 

da Justiça, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, 

despesas processuais e os honorários advocatícios. II. In casu, a despeito 

da hipossuficiência alegada, depreende-se da petição inicial e procuração 

que o requerente se qualifica como empresário. Além disso, extrai-se que 

o negócio jurídico que deu origem ao pleito envolve a venda de dois 

veículos de valores consideráveis, tratando-se de um caminhão Ford 

F12000 no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais), e uma Mini 

Carregadeira no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais). III. Tais 

constatações, somadas a absoluta anemia de provas do contrário, 

repelem a miserabilidade aduzida nos autos. IV. Sendo assim, INDEFIRO o 

pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. V. Intime-se a 

parte autora para comprovar o recolhimento das custas de espécie dentro 

do prazo de 15 (quinze) dias — art. 290 do Código de Processo Civil, sob 

pena de extinção. VI. Após, venham conclusos. VII. Cumpra-se. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001487-40.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001487-40.2018.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 86.323,09; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: 

Parte Autora: EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A Parte Ré: 

EXECUTADO: JAIR DA SILVA Vistos etc. I.Cite-se a parte executada para 

que efetue o pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado da 

citação (CPC, art. 829, caput), ou indique bens passíveis de penhora, 

cientificando-a também de que poderá opor embargos (CPC, arts. 914 e 

915), independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC. 

II.Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da 

dívida, os quais serão reduzidos pela metade, no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias (CPC, art. 827, § 1º). III.Do mandado 

de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação da parte 

executada (CPC, art. 829, § 1º). IV.Não sendo encontrada a parte 

executada, o oficial de justiça deverá arrestar tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, promovendo-se, na sequência, o 

procedimento inserto no § 1º do art. 830 do CPC. V.Caso a parte 

executada possua cadastro na forma do art. 246, § 1º, e art. 1.051, do 

CPC, a citação deverá ser feita de maneira preferencialmente eletrônica. 

VI.Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001414-68.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOVENIL PATROCINIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1001414-68.2018.8.11.0045; Valor 

causa: R$ 30.695,83; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159)/[INADIMPLEMENTO, Intimação / Notificação]. Partes 

do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE Parte 

Ré: EXECUTADO: JOVENIL PATROCINIO DA SILVA Vistos etc. I. Tendo 

decorrido vasto lapso temporal da proposição da presente e inexistindo 

vinculação de guias para pagamento no sistema vinculadas ao feito, nos 

termos do disposto no art. 2º, §4º, do Provimento nº 22/2016 da CGJ, 

intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover 

a juntada da(s) guia(s) das custas e taxas judiciárias, com a comprovação 

dos respectivos recolhimentos, sob pena de extinção do feito. II. Após, 

retornem conclusos. III. Cumpra-se. Às providências. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 81118 Nr: 4928-90.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOUSQUER & PADILHA LTDA, URSULA 

MARILYN MOUSQUER, JAIR ANTONIO PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte Exequente para manifestar sobre a Devolução da Carta 

Precatória, juntada nos autos em fls.102/184, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 42495 Nr: 2804-37.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 
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OAB:12406-A/MT, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:153447-A/SP, LEISLIE 

DE FÁTIMA HAENISCH - OAB:20099, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte Autora para recolher, no prazo de 10 dias, uma guia de 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 120012 Nr: 548-48.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO SIMONI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR, 

WANDERLEY ANTONIO DE FREITAS - OAB:30575/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte Autora, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifesta-se sobre Despacho nos autos em fl. 148.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 80290 Nr: 4360-74.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMOEL DOMINGOS DA COSTAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA SILVA SALVADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte Exequente para que tenha conhecimento da Certidão de 

fls.136, para devidos fins.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 84745 Nr: 4291-08.2012.811.0045

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SZ, GGDAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO DE 

MORAES - OAB:11950/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora acerca do desarquivamento do feito para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 108325 Nr: 3004-05.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA GONÇALVES FERMINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUIDO ICARO FRITSCH - 

OAB:89743, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, WILLIAM DOS 

SANTOS PUHL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte Autora a ter conhecimento e manifestar nos autos sobre 

Despacho de fls. 101.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 102622 Nr: 27-40.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA GOULARTE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, encaminho-os autos via remessa ao INSS, para 

ciência da Decisão de fls. 131.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001091-63.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENIVALDO ALEIXO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

PROCESSO Nº 1001091-63.2018.8.11.0045. Vistos etc. I. Intime-se a parte 

autora para a imediata restituição do veículo apreendido ao requerido, 

conforme já determinado, sob pena da incidência de multa de R$ 500,00 

(quinhentos reais) por dia, a incidir após o decurso de 48 (quarenta e oito) 

horas. II. Cumpra-se. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT, 07 de maio 

de 2.018. CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001119-02.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ORCILEI CANDIDA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

PROCESSO Nº 1001119-02.2016.8.11.0045. Vistos etc. I. Revogo a 

nomeação anterior e nomeio para atuar como expert deste Juízo o Dr. Dr. 

Guido Vaca Cespedes, CRM/MT 5084, telefones: (65) 3549-3226 / 

99616-0609, com endereço profissional localizado na Avenida Rio Grande 

do Sul, nº 561-S, Centro, em Lucas do Rio Verde – MT, o qual cumprirá 

escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 422, CPC), devendo apresentar o laudo no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos trabalhos. Caso o perito 

aceite a designação, arbitro os honorários periciais em R$ 200,00 

(duzentos reais), nos termos da Tabela V da Resolução n. 

CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça 

Federal. II. Cientifique-se o Perito nomeado que, com base no art. 60, § 8º 

da Lei 13.457/17, é imprescindível que, nos laudos periciais produzidos 

nos processos, os peritos judiciais informem a data estimada em que o 

periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de 

alta do segurado para que assim o magistrado possa fixar o prazo 

estimado para a duração do benefício. III. No mais, cumpra-se os demais 

termos da decisão inicial. CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001179-38.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE FATIMA DOS SANTOS MACIEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1001179-38.2017.8.11.0045. Vistos etc. I. Em atenção ao 

disposto no art. 60, §8º, da Lei nº 8.213/91, prorrogo o prazo de duração 

do benefício deferido na decisão inicial (id 5910910), por 365 (trezentos e 

sessenta e cinco) dias, a contar da presente decisão, a fim de que a 

demanda se encerre sem prejuízo à parte autora. Tenho que este tempo 
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será hábil para a realização dos atos processuais até a sentença. II. 

Intime-se com urgência a autarquia requerida para fins de reativação e 

manutenção do benefício, observando-se o prazo acima fixado. III. No 

mais, CUMPRA-SE com urgência a decisão proferida no Id 11410980, 

expedindo-se o necessário para a realização da perícia médica. IV. Com o 

laudo nos autos, cite-se o requerido. V. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001553-54.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIR FATIMA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313/O (ADVOGADO)

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1001553-54.2017.8.11.0045. Vistos etc. I. Em atenção ao 

disposto no art. 60, §8º, da Lei nº 8.213/91, prorrogo o prazo de duração 

do benefício deferido na decisão inicial (id 6758609), por 120 (cento e 

vinte) dias, a contar da presente decisão, a fim de que a demanda se 

encerre sem prejuízo à parte autora. Tenho que este tempo será hábil para 

a realização dos atos processuais até a sentença. II. Intime-se com 

urgência a autarquia requerida para fins de reativação/manutenção do 

benefício, observando-se o prazo acima fixado. III. No mais, defiro como 

requer o INSS no id. 9626100. Para tanto, intime-se o Sr. Perito para a 

complementação da perícia realizada, respondendo aos quesitos 

indicados pela autarquia requerida, no prazo de 30 (trinta) dias. IV. Após, 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. V. 

Cumpra-se. Às providências. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004623-79.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI VIESBA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1004623-79.2017.8.11.0045. Vistos etc., Analisando o laudo 

pericial apresentado no Id 12195028, tenho que o pedido de concessão de 

tutela de urgência, nesse momento, encontra guarida. Conforme se extrai 

da dicção do artigo 300 do Código de Processo Civil, para o deferimento 

da denominada tutela de urgência, imprescindível se mostra a 

demonstração de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Pois bem. No que tange ao auxílio-doença, 

dispõe o art. 59 da Lei 8.213/91: Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Por sua vez, 

estabelece o art. 25: Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do 

Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de 

carência: I – auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 

contribuições mensais; (…) Percebe-se assim, a necessidade de 

preenchimento do requisitos: (i) da incapacidade para o trabalho; (ii) da 

qualidade de segurado; e (iii) do período de carência necessário. Quanto 

ao período de carência, verifico que a autora teve seu pedido 

administrativo negado na data de 13/11/2017 pelo motivo de não ter sido 

constatada, em exame realizado pela perícia médica do INSS, a 

incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual. Ou 

seja, não foi contestada sua qualidade de segurada. Desta forma, ao 

menos neste juízo sumário de cognição, reputo preenchido tal requisito 

(fumus bonis iuris – probabilidade do direito). Quanto à incapacidade para 

o trabalho, tenho que, no caso, encontra-se presente a plausibilidade do 

direito substancial invocado a revelar que a autora encontra-se acometida 

de patologias que a impedem de exercer o labor para o qual se encontrava 

habituada e apta. De acordo com a perícia realizada (Id 12195028), a parte 

autora está acometida de doença degenerativa e irreversível, resultando 

em incapacidade total e permanente para o trabalho. Logo, entendo 

presente o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo), uma vez que o cerceamento do recebimento do benefício 

impedirá que a parte autora possa se alimentar e até mesmo adquirir 

medicamentos. Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para 

o fim de determinar ao INSS que restabeleça o auxílio doença à parte 

autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). a) O NOME DA SEGURADA: ROSELI VIESBA DE OLIVEIRA; b) 

O BENEFÍCIO CONCEDIDO: AUXÍLIO-DOENÇA; c) CPF: 936.669.935-91; d) 

A RENDA MENSAL ATUAL: NÃO CONSTA; e) DATA DO INÍCIO DO 

PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS DA DATA DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO, 

VEZ QUE DEFERIDA NESTE ATO À ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA. De acordo com o §8º da Lei 13.457/2017, fixo o prazo estimado 

de duração do benefício de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a 

contar da concessão da antecipação da tutela/cumprimento da liminar, a 

fim de que a demanda se encerre sem prejuízo à parte autora. Tenho que 

este tempo será hábil para a realização dos atos processuais até a 

sentença. Intime-se e notifique-se o Instituto requerido quanto ao conteúdo 

da presente, procedendo ainda sua citação para que responda a presente 

ação, se quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme inteligência do 

art. 183 do Código de Processo Civil. Consigne-se no mandado que, não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pela requerente. Após, intime-se a requerente para no 

prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em seguida, 

imediatamente conclusos para deliberação. CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002829-23.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

PROCESSO Nº 1002829-23.2017.8.11.0045. Vistos e etc. Cuida-se de 

Ação Previdenciária com Pedido de Antecipação de Tutela proposta por 

GILBERTO DA SILVA RIBEIRO em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS, aduzindo em síntese, que está acometido de 

doenças/patologias que o impedem total e definitivamente para o trabalho, 

juntando atestados médicos e inclusive informando que recebeu 

auxílio-doença durante determinados períodos. Distribuída a demanda, fora 

determinada a realização antecipada de perícia médica. A prova pericial 

não se realizou até o momento, e o autor formulou pedido de 

reconsideração, juntando documentos e reiterando pela antecipação de 

tutela. RELATEI. FUNDAMENTO E DECIDO. Conforme se extrai da dicção do 

artigo 300 do novel Código de Processo Civil, para o deferimento da 

denominada tutela de urgência, imprescindível se mostra a demonstração 

de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Pois bem. No que tange ao auxílio-doença, dispõe o art. 59 

da Lei 8.213/91: Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 dias consecutivos. Por sua vez, estabelece o art. 

25: Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de 

Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência: I – 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 contribuições mensais; 

(…) Percebe-se assim, a necessidade de preenchimento do requisito (i) 

da incapacidade para o trabalho e (ii) do período de carência necessário. 

Quanto ao período de carência, verifico que o autor encontrou-se em gozo 

do benefício de auxílio doença até a data de 27/07/2017, suprindo, 

portanto, o período de carência e a qualidade de segurada nos termos do 

artigo 15, inciso I, da Lei 8.213/91 (fumus bonis iuris – probabilidade do 

direito): “Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de 

contribuições: I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;” 

Por outro lado, quanto à incapacidade para o trabalho, tenho que, no caso, 

encontra-se presente a plausibilidade do direito substancial invocado a 
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revelar que o autor encontra-se acometido de patologias que o impedem, 

nesse momento, de exercer o labor para o qual se encontrava habituado e 

apto. Isso porque, malgrado a decisão do INSS – Instituto Nacional do 

Seguro Social, segundo a qual restou demonstrada a inexistência de 

incapacidade laborativa, há atestados médicos e exames comprovando, 

em princípio, que ainda persistem os mesmos problemas de saúde e 

incapacidade. Logo, entendo presente o periculum in mora (perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo), uma vez que o cerceamento do 

recebimento do benefício impedirá que a parte autora possa se alimentar e 

até mesmo adquirir medicamentos. Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA 

DE URGÊNCIA para o fim de determinar ao INSS que restabeleça o auxílio 

doença à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa 

diária de R$ 100,00 (cem reais). a) O NOME DO SEGURADO: GILBERTO 

DA SILVA RIBEIRO; b) O BENEFÍCIO CONCEDIDO: AUXÍLIO DOENÇA; c) 

CPF: 496.622.521-34; d) A RENDA MENSAL ATUAL: NÃO CONSTA; e) 

DATA DO INÍCIO DO PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS DA DATA DA 

INTIMAÇÃO DA DECISÃO, VEZ QUE DEFERIDA NESTE ATO À 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Intime-se e notifique-se o 

Instituto requerido quanto ao conteúdo da presente. Antes, porém, de 

determinar a citação, intime-se o Perito e expeça-se o necessário à 

realização da perícia médica já determinada nos autos. Cumpra-se. Às 

providências. CÁSSIO LUÍS FURIM Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004094-60.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JEANNE DO SOCORRO BARRETO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO)

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Processo nº 1004094-60.2017.8.11.0045. Vistos etc., Analisando o laudo 

pericial apresentado no Id 12658171, tenho que o pedido de concessão de 

tutela de urgência, nesse momento, encontra guarida. Conforme se extrai 

da dicção do artigo 300 do Código de Processo Civil, para o deferimento 

da denominada tutela de urgência, imprescindível se mostra a 

demonstração de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Pois bem. No que tange ao auxílio-doença, 

dispõe o art. 59 da Lei 8.213/91: Art. 59. O auxílio-doença será devido ao 

segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Por sua vez, 

estabelece o art. 25: Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do 

Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de 

carência: I – auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 

contribuições mensais; (…) Percebe-se assim, a necessidade de 

preenchimento do requisitos: (i) da incapacidade para o trabalho; (ii) da 

qualidade de segurado; e (iii) do período de carência necessário. Quanto 

ao período de carência, verifico que a autora encontrou-se em gozo do 

benefício de auxílio doença até a data de 12/09/2016, suprindo, portanto, o 

período de carência e a qualidade de segurada, nos termos do artigo 15, 

inciso I, da Lei 8.213/91. Quanto à incapacidade para o trabalho, tenho 

que, no caso, encontra-se presente a plausibilidade do direito substancial 

invocado a revelar que a autora encontra-se acometida de patologias que 

a impedem de exercer o labor para o qual se encontrava habituada e apta. 

De acordo com a perícia realizada (Id 12658171), a parte autora está 

acometida de doença degenerativa, progressiva e irreversível, resultando 

em incapacidade total e permanente para o trabalho. Logo, entendo 

presente o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo), uma vez que o cerceamento do recebimento do benefício 

impedirá que a parte autora possa se alimentar e até mesmo adquirir 

medicamentos. Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para 

o fim de determinar ao INSS que restabeleça o auxílio doença à parte 

autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). a) O NOME DA SEGURADA: JEANNE DO SOCORRO 

BARRETO ALVES; b) O BENEFÍCIO CONCEDIDO: AUXÍLIO-DOENÇA; c) 

CPF: 710.534.412-15; d) A RENDA MENSAL ATUAL: NÃO CONSTA; e) 

DATA DO INÍCIO DO PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS DA DATA DA 

INTIMAÇÃO DA DECISÃO, VEZ QUE DEFERIDA NESTE ATO À 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. De acordo com o §8º da Lei 

13.457/2017, fixo o prazo estimado de duração do benefício de 365 

(trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar da presente decisão, a fim 

de que a demanda se encerre sem prejuízo à parte autora. Tenho que este 

tempo será hábil para a realização dos atos processuais até a sentença. 

Intime-se e notifique-se o Instituto requerido quanto ao conteúdo da 

presente, procedendo ainda sua citação para que responda a presente 

ação, se quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme inteligência do 

art. 183 do Código de Processo Civil. Consigne-se no mandado que, não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pela requerente. Após, intime-se a requerente para no 

prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em seguida, 

imediatamente conclusos para deliberação. CÁSSIO LUÍS FURIM JUIZ DE 

DIREITO

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004451-40.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA LIZ STEFFENS (REQUERIDO)

DEBORA LIZ STEFFENS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT0008699A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004451-40.2017.8.11.0045; Valor causa: 

R$ 14.353,29; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181)/

[CONTRATOS BANCÁRIOS]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: REQUERIDO: DEBORA 

LIZ STEFFENS - ME, DEBORA LIZ STEFFENS Vistos. 1. Trata-se de 

embargos de declaração propostos pela parte requerida acima indicada 

em face da decisão de id. 10941736, aduzindo, em síntese, que houve 

omissão na r. decisão ao não apreciar o pedido de gratuidade de justiça, 

formulado no id. 10809786. 2. É o breve relatório. Decido. Conheço dos 

embargos, porquanto tempestivos e presentes os demais pressupostos 

processuais. No mérito, tenho que não merecem acolhimento. Os 

embargos declaratórios são cabíveis quando houver, na sentença ou no 

acórdão, obscuridade ou contradição, ou quando for omitido ponto sobre o 

qual devia o juiz ou tribunal se pronunciar. Também as inexatidões 

materiais e os "erros evidentes" são sanáveis pela via dos embargos de 

declaração, consoante a jurisprudência e a doutrina (EDcl no REsp 

1.359.259/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 2.5.2013, DJe 7.5.2013). 2.1. Na hipótese, a decisão combatida 

não apreciou o pedido de justiça gratuita formulado pela parte embargante, 

de modo que imperiosa a análise do referido pedido. 3. Ante o exposto, 

forte no artigo 1.022, II, do CPC, acolho os embargos para suprir omissão 

do ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo. 4. De outro 

lado, tenho que a gratuidade da justiça não deve ser admitida na hipótese 

em tela, já que não restou suficientemente demonstrada a impossibilidade 

do(a)(s) embargante/requerido em suportar as despesas processuais. 

Nos termos da súmula 481 do STJ, a pessoa jurídica precisa demonstrar a 

incapacidade de suportar as custas do processo a fim de fazer jus ao 

benefício da assistência judiciária gratuita. Com efeito, analisando os 

documentos aportados aos autos, não vislumbro prova inequívoca capaz 

de demonstrar a incapacidade da parte embargante de arcar com 

eventuais custas judiciais. Muito embora a parte tenha juntado ao feito o 

extrato do SPC apontando restrições ao crédito, não acostou balancete da 

empresa, ou qualquer documento idôneo para a análise da concessão do 

benefício. Outrossim, não veio aos autos nenhum documento contábil 

atestando a efetiva inatividade da empresa ou sua incapacidade 

econômica para enfrentar as despesas do processo, não se olvidando 

que a requerida depositou nos autos valor de relativa monta para quitação 

do veículo objeto da lide. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SEGUROS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. 
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SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃOEXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO. 1. É 

cabível o deferimento do benefício da assistência judiciária à pessoa 

jurídica, desde que cabalmente comprovada a impossibilidade de arcar 

com os encargos processuais. Súmula nº 481 do STJ. 2. Hipótese em que 

a parte autora não demonstra a real necessidade de litigar sob o pálio da 

AJG. O só fato de haver decretação da liquidação extrajudicial não 

autoriza a concessão do benefício. RECURSO A QUE SE NEGA 

SEGUIMENTO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 

70065903163, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 30/07/2015). AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. É possível o 

deferimento do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica, desde 

que comprovada por documentos idôneos a efetiva necessidade. Súmula 

481, do STJ. No caso, porém, a agravante não demonstrou 

inequivocamente a sua incapacidade econômica para enfrentar as 

despesas do processo. Indeferimento do benefício postulado. NEGADO 

SEGUIMENTO AO AGRAVO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70068605583, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 14/03/2016). 5. 

Preclusa a presente decisão, cumpra-se integralmente os itens 3 e 

seguintes da decisão de id. 10941736. 6. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas 

do Rio Verde, 17 de abril de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001845-39.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

INACIO FERNANDO LEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE 

FIQUE CIENTE ACERCA DA PERICIA MEDICA AGENDADA OARA O DIA 

19/05/2018, ÁS 13:00 NO CONSULTORIO MEDICO DO Drº MARIO KAWAY 

FILHO, AV. PARA, ESQUINA COM A RUA ESPUMOSO, 1º ANDAR, SALA 

103.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001207-06.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANILSON MARCELINO DE OLIVEIRA - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR PARA QUE IMPULSIONE O FEITO 

NO PRAZO DE 10(DEZ) DIAS, SOB PENA DE INTIMAÇÃO DIRETAMENTE 

AO AUTOR.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002187-84.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ OAB - MT0012314A (ADVOGADO)

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEVINA CORREA DOS REIS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA QUE JUNTE AOS AUTOS GUIA DE 

RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO. 

VALOR R$ 30,00.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001706-24.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI VIEIRA GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GREGORY TRESCASTRO OAB - MT0018579-O (ADVOGADO)

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROYAL SUPERMERCADOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA 

QUE NO PRAZO LEGAL SE MANIFESTE ACERCA DO AR DEVOLVIDO 

APORTADO AO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004346-63.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARISETTE ZAMBIASI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANETHO BARRETO ARAUJO OAB - MT0014183S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUZZO & SILVA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA 

QUE NO PRAZO LEGAL SE MANIFESTE ACERCA DO AR DEVOLVIDO 

APORTADO AO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001947-61.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEA MARTINS DOS SANTOS ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA 

QUE NO PRAZO LEGAL SE MANIFESTE ACERCA DO AR DEVOLVIDO 

APORTADO AO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003601-83.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELSA VALCANAIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO QUADROS DOS SANTOS OAB - MT0016621A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (EXECUTADO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA 

QUE NO PRAZO LEGAL SE MANIFESTE ACERCA DO AR DEVOLVIDO 

APORTADO AO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001435-78.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINETE DE ALMEIDA DE FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO PARA QUE MANIFESTE-SE NO PRAZO LEGAL, ACERCA DO 

LAUDO PERICIAL JUNTADO AOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004666-16.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA LUIZ DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO OAB - MT0017494A-O 

(ADVOGADO)

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA SIMONE LAZAROTTO DOS SANTOS (RÉU)
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INTIMAÇÃO DO DOUTO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA 

QUE NO PRAZO LEGAL SE MANIFESTE ACERCA DO AR DEVOLVIDO 

APORTADO AO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001933-77.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO FLORENTINO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA 

QUE NO PRAZO LEGAL SE MANIFESTE ACERCA DO AR DEVOLVIDO 

APORTADO AO FEITO.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 23696 Nr: 1523-85.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALETE IRENE BRUNIERI-ME, JUAREZ 

RODRIGUES FERREIRA, SALETE IRENE BRUNIERI, PATRICIA BRUNIERI 

FERREIRA, RICARDO BRUNIERI FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT/22.165-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOLEICA FÁTIMA DE GÓES 

FERMINO DE LIMA - OAB:OAB/MT 4.049

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº. 1523-85.2007.811.0045 - CÓDIGO: 23696 - Número/Ano: 

140/2007

TIPO DE AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE(S): BANCO DO BRASIL S.A.

EXECUTADO(S): SALETE IRENE BRUNIERI-ME; ESPÓLIO DE JUAREZ 

RODRIGUES FERREIRA; SALETE IRENE BRUNIERI; PATRICIA BRUNIERI 

FERREIRA e RICARDO BRUNIERI FERREIRA

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeiro e segundo leilão, os bens de propriedade de SALETE IRENE 

BRUNIERI, na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: 14 de junho de 2018, a partir das 13:00 horas, por 

preço não inferior ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: 14 de junho de 2018, a partir das 14:00 horas, para 

venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL: Fórum, sito à Avenida Mato Grosso, nº. 1912-s, Jardim das 

Palmeiras, Lucas do Rio Verde/MT e simultaneamente atraves do site 

www.balbinoleiloes.com.br.

BEM(NS): 01 (uma) Máquina coladeira de borda, marca Kraftline, modelo 

Soft e Reto, esta com todos equipamentos e acessórios necessários para 

o seu devido funcionamento.

(RE)AVALIAÇÃO: R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), em 14 de setembro 

de 2017.

LOCALIZAÇÃO DO BEM: Antiga COOPERLUCAS, margens da MT 449, 

esquina com a Av. da Produção, nº 46-N, ao lado da Escola Técnica 

Estadual (SECITEC), Lucas do Rio Verde/MT.

DEPOSITÁRIO(A): SALETE IRENE BRUNIERI, Rua Tupanciretã, nº 352-S, 

Menino Deus, Lucas do Rio Verde/MT.

VALOR DA DÍVIDA: R$ 39.817,23 (trinta e nove mil, oitocentos e 

dezessete reais e vinte e três centavos), em 14 de maio de 2007.

ÔNUS: Nada consta

LEILOEIRO(S) Cirlei Freitas Balbino da Silva, JUCEMAT nº. 022, Joabe 

Balbino da Silva FMATO nº. 067/2013 e JUCEMAT nº. 029 e Luiz Balbino 

da Silva, Famato nº. 66/2013.

COMISSÃO DA LEILOEIRO(S): A comissão devida será a seguinte 

remuneração: 5% (cinco por cento), do total da venda do(s) bem(ns). Não 

será devida a comissão ao leiloeiro público na hipótese da desistência de 

que trata o art. 775 do CPC/2015, de anulação da arrematação ou de 

resultado negativo do leilão. Na hipótese de acordo ou remição após a 

realização da alienação, o leiloeiro fará jus à comissão de 5% (cinco por 

cento).

 A arrematação far-se-á com depósito à vista ou parcelado.

PARCELAMENTO: Em se tratando de bens móveis, cujo preço mínimo da 

arrematação for superior a cinquenta mil reais (R$ 50.000,00); e imóveis, 

cujo o preço mínimo da arrematação for superior a duzentos mil reais (R$ 

200.000,00), faculto o parcelamento da seguinte forma: a) pagamento da 

primeira parcela no ato da arrematação, mediante depósito de 25% do 

valor; b) o saldo remanescente em até 30 (trinta) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, desde 

que garantido por caução idônea, quando se tratar de bem móvel, e por 

hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis.

 INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados SALETE IRENE 

BRUNIERI-ME; na pessoa de seu Representante Legal, e ESPÓLIO DE 

JUAREZ RODRIGUES FERREIRA; SALETE IRENE BRUNIERI; PATRICIA 

BRUNIERI FERREIRA E RICARDO BRUNIERI FERREIRA, e seus respectivos 

cônjuges se casados forem, bem como os eventuais: coproprietários; 

proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, 

direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou 

concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, 

anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente 

comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, 

das datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação 

pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de 

Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação 

do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 

826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o 

prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os 

atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias 

após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de 

Processo Civil/2015). E, para que chegue ao conhecimento de todos e no 

futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que 

será publicado e afixado na forma da Lei. Lucas do Rio Verde/MT, 04 de 

maio de 2018. Eu, __________ Fábio Lúcio da Silva, Gestor Judiciário, o 

subscrevo e assino.

GLEIDSON DE OLIVEIRA G. BARBOSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 24832 Nr: 2652-28.2007.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PERON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA ELIZA MATTOS - 

OAB:32438/PR, Regisson José de Castro - OAB:6214-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se a parte exequente para apresentacorrespondente pedido de 

cumpriemtno com cálculo dos valores devidos, atentando-saos 

parâmetros indicados na sentença e embargos.

 2. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 29130 Nr: 3140-46.2008.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACI ELMIRO LIZOT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIS DALTO DE MORAES 

- OAB:13.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT, FLÁVIO CALDEIRA BARRA - OAB:MT/13.465-A, 

VERA LÚCIA MIQUELIN - OAB:5.885/MT

 2. Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos declaratórios e, como 

corolário natural, MANTENHO na íntegra a decisão lançada nas fls. 

218/220 dos autos. Declaro, outrossim, reaberto o prazo para 

apresentação de recurso [art. 1.026 do Código de Processo Civil]. 3. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 37586 Nr: 2623-70.2010.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NESELI MARIA DAL BOSCO TUCHOKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAÚDE, LUIZ 

FERNANDO BOSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CID ROBSON BOLONHESE - 

OAB:11699/MT, EDMAR RODRIGUES JUNIOR - OAB:, GISLAYNE 

NARCISO CLARO BOLONHESE - OAB:OAB/MT 11.202

 Vistos.

1. Cumpra-se na forma delineada nos itens 8 e seguintes da decisão de f. 

359/360, intimando-se a requerida para o depósito do valor, sob pena de 

preclusão da prova e consequente distribuição do respectivo ônus 

probatório.

2. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 40426 Nr: 4723-95.2010.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVDCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANE CARDOSO 

MACAREVICH - OAB:30264/RS, ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:MT/16.308-A

 Vistos.

Ciência às partes quanto ao retorno dos autos do órgão 'ad quem'.

 Nada sendo requerido, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 86248 Nr: 51-39.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 3.1. ANTE O EXPOSTO, forte no artigo 487, VI, do CPC, julgo EXTINTO O 

FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, quanto aos pedidos de revisão de 

encargos de inadimplemento e, forte no artigo 487, I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os demais pedidos formulados na petição inicial, 

restando confirmada a decisão liminar.3.2. Pela sucumbência e já que 

devida, atento ao princípio da causalidade que a norteia, fica a parte 

autora condenada no pagamento das custas e despesas processuais, 

além de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da 

causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, ficando tal obrigação sob 

condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º do 

CPC.3.3. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Lucas do Rio 

Verde, 03/05/2018.Gleidson de Oliveira Grisoste BarbosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 90803 Nr: 4705-69.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCILEY LEMES BARROS, MARINALVA DE 

ARRUDA LINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON VANNI CATUNDA - 

OAB:7372/MT

 Vistos.

1. Intime-se o executado para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o 

pagamento da dívida acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios também de 10%, 

além da penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

débito.

 2. Efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

3. Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, com os acréscimos correspondentes (multa e honorários), 

intimando-se o executado de imediato do teor do respectivo auto.

 4. Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á, 

independentemente de nova intimação, o prazo de 15 dias para que o 

executado apresente sua impugnação (art. 525, CPC), podendo a parte 

exequente requerer à serventia, desde logo, a expedição de certidão para 

fins de protesto, nos termos do artigo 517 do CPC.

5. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, na esteira do disposto artigo 98 

e ss. do CPC.

6. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 102250 Nr: 22662-49.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA CRISTINA MAITAN - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, especificar as provas 

que pretendem produzir, justificando sua pertinência.

 2. Ato contínuo, concluso para saneamento e organização do processo, 

não se excluindo possibilidade de eventual julgamento antecipado do 

mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 105107 Nr: 1351-65.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXUEL SOUSA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116, MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:MT.12099-B

 Intimação da parte autora, para que manifeste-se quanto aos documentos 

juntados às fls. 87/95.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 106318 Nr: 1986-46.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE MARIA FANCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 Vistos.

1. Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias se manifestar 

acerca da petição de fls. 93/98.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa
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 Cod. Proc.: 106557 Nr: 2108-59.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MALAQUIAS SILVEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 Vistos.

1. Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias se manifestar 

acerca da petição de fls.88/98.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 119285 Nr: 141-42.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCI EDSON MONTEIRO ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRAS IMPORTAÇÃO,EXPORTAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER TRASSI DE BRITO - 

OAB:MT/20.958-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA RENATA LINS 

CATTONI - OAB:5169, Walter de Oliveira Monteiro - OAB:OAB RJ 

66862

 Vistos.

Consta depósito voluntário nos autos pela requerida. Intime-se a parte 

autora para manifesetar-se a respeito em 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 120741 Nr: 956-39.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYANE RODRIGUES FARIAS BRAGA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANDRÉ MACHADO CANO DE 

ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437/B, MARCO ANTONIO MENDES - OAB:11341-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. A parte autora foi intimada a providenciar o andamento do feito, 

suprindo a falta nele existente, que lhe impede o prosseguimento (f. 70), 

mas deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência, 

abandonando a causa por período de tempo superior a trinta (30) dias.

2. Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III e §§ 1º e 2º, 

in fine, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem 

resolução do mérito, condenando o autor nas custas e despesas 

processuais. Sem honorários advocatícios, eis que a parte executada 

sequer constituiu advogado nos autos.

3. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 16671 Nr: 2068-29.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO SÃO GENARO LTDA, LOIRI 

SALETE DE LIMA ADAMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELENIR MARIA GANZER 

COELHO FERNANDES - OAB:19107 OAB/MT

 Vistos.

1. Realizada penhora pelo sistema Bacenjud (fl. 148) arguiu a parte 

executada que os valores bloqueados tinham natureza salarial, contudo 

não logrou êxito em comprovar suas alegações. O simples extrato 

bancário apresentado às fls. 158/174 não constitui prova hábil a 

comprovar que a conta bloqueada estava destinada ao recebimento da 

verba salarial.

Neste sentido colaciona-se jurisprudência:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO 

ELETRÔNICO DE VALORES. CONTA-SALÁRIO. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 

Não havendo demonstração de que os valores bloqueados em conta 

corrente possuem natureza salarial, revela-se o acerto da rejeição ao 

pedido de desbloqueio, refutando-se a alegação de impenhorabilidade. 

Agravo de Instrumento desprovido. (TJDF, AI 20150020227714, 5ª Turma 

Cível, Relator Angelo Canducci Passareli, Julgamento em 30.03.2016)."

"PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. 

CONTA SALÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Prescere o artigo 

832, IV do Código de Processo Civil serem absolutamente impenhoráveis 

os vencimentos, subsídios, soldos, salários, renumerações, proventos de 

aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por 

liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, 

os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. 

2. Incumbe, pois, ao executado demonstrar que as quantias depositadas 

correspondem às hipóteses de impenhorabilidade prescritas no artigo 832, 

inciso IV do CPC. (TJDF, AI 20160020093203, 6ª Turma Cível, Relator 

Carlos Rodrigues, Julgamento em 13.07.2016)."

Diante dos argumentos acima dispostos, não reconheço a natureza 

salarial dos valores bloqueados, mantendo a constrição judicial.

2. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender por direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 90387 Nr: 4285-64.2013.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHERER E BELLON LTDA ME, MAURO 

BELLON, ROSANI DOS SANTOS SCHERER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO 

- OAB:17.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, tendo em vista a certidão negativa de fls. 131.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 100883 Nr: 6571-78.2014.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANAEL AQUEDA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos André Honda Flores - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. ANTE O EXPOSTO, nos termos dos artigos 700 e seguintes do Código 

de Processo Civil, rejeito os embargos do requerido (CPC, art. 702, § 8º), e 

julgo procedente o pedido contido na presente ação monitória, 

constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, com a obrigação de 

pagar a quantia de R$ 11.308,67 (onze mil, trezentos e oito reais e 

sessenta e sete centavos), devidamente acrescida da correção 

monetária, calculada pelo INPC, a incidir desde o respectivo vencimento 

(13/10/2014), e dos juros da mora de 1% ao mês (art. 397, CC/02 c/c. 161, 

§ 1º, CTN), sem capitalização, a contar do vencimento dos títulos, ambos 

devidos até o efetivo pagamento.3.2. Pela sucumbência e já que devida, 

fica a parte ré condenada no pagamento das custas e despesas 

processuais, além da verba advocatícia que, nos moldes do artigo 85, § 2º 

do Código de Processo Civil, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da condenação, a ser revertida em prol do advogado da parte autora. 3.3. 

Após o trânsito em julgado, fica autorizado o desentranhamento de 

documentos, mediante cópias.3.4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 26757 Nr: 778-71.2008.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIOMARA ROSPIERSKI GEMELLI, DAVID GEMELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAYER CROPSCIENCE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA B. NEGRÃO - 

OAB:MT/7.330, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:

 Vistos.

Ciência às partes quanto ao retorno dos autos do órgão 'ad quem'.

 Nada sendo requerido, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 86297 Nr: 94-73.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVELINO ANTONIO LIVI, RIEDI, ALVES E GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE LUCAS 

DO RIO VERDE LTDA - COOPERLUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GOMES - 

OAB:35245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, Alyne Mendonça Costa Lima - OAB:14655/MT

 Intimação do autor para que, manifeste-se nos autos, tendo em vista a 

informação trazida às fls. 292/293.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 87496 Nr: 1325-38.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TREVO EDITORA GRAFICA LTDA-ME 

(GRAFICA TREVO), ROSALINO MELO DOS SANTOS, MARGA ARNOLD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA V. BORGES MARTINS 

- OAB:MT/13.994-A, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULCIMAR ZUCHI - 

OAB:MT/15.248-A

 Vistos.

1. Defiro o pedido de suspensão da execução de f. 143, forte no artigo 

921, III, do CPC.

2. Transcorrido in albis o prazo requerido, o feito permanecerá suspenso 

até que complete um (1) ano.

3. Decorrido o prazo máximo de um (1) ano sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, arquive-se.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 91093 Nr: 4982-85.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITO 

FINANCEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSIEL PEREIRA SOARES, RIO TIBAGI 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITO FINANCEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - 

OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 Vistos.

1. As providências restritivas junto aos referidos veículos já foram 

efetivadas por meio do RENAJUD. Cabe à parte a localização dos mesmos 

para a realização da penhora.

 2. As providências de pesquisa sobre o veículo incumbe à parte credora.

 3. Manifeste-se portanto sobre o prosseguimento do feito em 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 83056 Nr: 2514-85.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES 

BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO SIMON, DORVAL SIMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB-MT 9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 Vistos.

1. O Código Civil agrupou as causas que suspendem e impedem a 

prescrição em uma mesma seção, entendendo que estão subordinadas a 

uma unidade fundamental. As mesmas causas ora impedem, ora 

suspendem a prescrição, dependendo do momento em que surgem.

A justificativa para a suspensão da prescrição está na consideração legal 

de que certas pessoas, por sua condição ou pela situação em que se 

encontram, estão impedidas de agir.

Nessa toada, dispõe o artigo 199, I do CPC que “Não corre igualmente a 

prescrição: I – pendendo condição suspensiva;”.

Compulsando o feito, extrai-se pelos documentos colacionados, que a 

decisão inicial nos autos da Ação Civil Pública 107/2007 (f. 615/619), 

proferida em 17/05/2007, deferiu os efeitos da tutela antecipada e 

determinou, entre outras medidas, a suspensão da exigibilidade das 

parcelas contratadas vincendas, como também os efeitos da mora para os 

casos de inadimplemento que porventura ocorrem, bem como daquelas 

parcelas já vencidas.

Impende registrar, ainda, que o exequente integrou o pólo passivo da 

referida ação (sendo destinatário direto da decisão judicial que determinou 

a suspensão da exigibilidade), bem como o título guerreado inserido dentre 

aqueles que se pretendia revisionar (f. 525/526).

Referida decisão produziu seus regulares efeitos até ser revogada pelo 

órgão ad quem, em sede de agravo de instrumento (f. 645/649), cuja 

publicação ocorreu em 03/12/2010 (f. 650).

Assim, havendo clarividente condição impeditiva da exigibilidade do título 

executivo extrajudicial, a prescrição da pretensão executiva somente teve 

início em 04/12/2010, após a revogação da referida decisão.

 Anoto, ademais, que a existência de ação individual da parte executada 

não tem o condão de afastar os efeitos da decisão liminar da ação 

coletiva, com suporte no artigo 104 do CDC, porquanto não há 

litispendência entre as referidas demandas (porque claramente não 

coincidem os três elementos das ações confrontadas), de modo que a 

decisão liminar permanece hígida até sua ulterior revogação, apenas não 

havendo para os autores da ação individual os efeitos benéficos de 

eventual coisa julgada prevista em lei, caso não requerida a suspensão 

nos termos nela prescritos. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PEDIDO DE 

CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO DE 

CONHECIMENTO INDIVIDUAL. CONCOMITÂNCIA. LITISPENDÊNCIA NÃO 

CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. COISA JULGADA 

MATERIAL COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO JULGAMENTO 

POSTERIOR. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 104 

do Código de Defesa do Consumidor, adotou-se, no Brasil, o sistema opt 

out para alcance dos efeitos da coisa julgada erga omnes produzida no 

julgamento de procedência das ações coletivas de tutela de direito 

individual homogêneo, ao mesmo tempo em que se afastou, 

expressamente, a caracterização de litispendência, mesmo porque 

ausente a tríplice identidade dos elementos da ação. 2. Inexistindo 

pendência de julgamento individual à época do julgamento coletivo, não há 

que se cogitar de afastamento da coisa julgada por mera aplicação do art. 

104 do CDC. 3. A coisa julgada material, além de consistir em importante 

instrumento de segurança jurídica e pacificação social, obsta ao Poder 

Judiciário a reapreciação da relação jurídica material acertada. 4. Havendo 

coisa julgada material, compete ao réu (arts. 301, VI, do CPC/1973 e 337, 

VII, do CPC/2015) sua alegação perante o Juízo competente para 

julgamento de mesma relação jurídica material, in casu, o Juízo perante o 

qual tramita a ação de conhecimento. 5. Recurso especial conhecido e 

desprovido. (REsp 1620717/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AÇÃO INDIVIDUAL. 

LITISPENDÊNCIA. AÇÃO COLETIVA. DIREITOS INDIVIDUAIS 
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HOMOGÊNEOS. NÃO OBRIGATORIEDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N° 

83/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO 

DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE 

INADIMISSÍVEL. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 776.902/BA, 

Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 25/04/2017, DJe 11/05/2017)

Ainda que assim não fosse, e se permitisse a irradiação de efeitos da 

ação individual na lide coletiva, extrai-se que a decisão liminar exarada no 

processo individual (f. 206/207) não se sobrepõe, nem contradiz os 

efeitos da decisão vigente na ação coletiva.

Mais, o requerido somente tomou conhecimento da ação individual em 

04/08/2009 (f. 204), quando se deu por intimado da decisão liminar, de 

modo que somente a partir dessa data teria aptidão para considerar a 

opção do devedor pela ação individual e tomar as medidas necessárias na 

persecução de seu crédito, em atenção ao princípio da actio nata. 

Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença contra a fazenda 

pública. exceção de pré-executividade. prescrição. AÇÃO RESCISÓRIA. 

DECISÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO FIXADA NO 

TÍTULO EXECUTIVO RESCINDENDO. SUSPENSÃO DO PRAZO 

PRESCRICIONAL. 1. Com o deferimento da medida antecipatória nos autos 

da ação rescisória n. 0000333-64.2012.4.01.0000, em 07/02/2013, houve 

a suspensão da exigibilidade da obrigação fixada no julgado rescindendo 

(ação n. 2006.34.00.006627-7), decorrendo período no qual não correu o 

lapso prescricional da pretensão executória. Precedente. 2. No momento 

em que o título se torna inexequível por força de decisão judicial, falece 

qualquer possibilidade jurídica do credor cobrar a dívida em juízo, razão 

pela qual não se há falar em inércia, e, sobretudo, em decurso do prazo 

prescricional, que resta suspenso. 3. Agravo de instrumento improvido. 

(TRF4, AG 5060301-77.2017.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relator SÉRGIO 

RENATO TEJADA GARCIA, juntado aos autos em 21/02/2018)

Portanto, sob qualquer ângulo que se análise a questão, tem-se por 

observado o prazo prescricional trienal quando do ajuizamento da 

demanda executiva.

2. Em razão do acima exposto, repita-se, amplamente demonstrada a 

pendência de condição impeditiva a obstar o início da prescrição, não 

havendo que se falar em prescrição da pretensão executória, devendo o 

feito prosseguir em seus ulteriores termos, ficando sem efeito a decisão 

de f. 143/144.

3. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte exequente para 

apresentar planilha de crédito atualizada, no prazo de 10 dias, requerendo 

quanto ao prosseguimento do feito.

4. Após, concluso para deliberação.

5. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 39290 Nr: 4315-07.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DO GESSO-COMERCIO E 

GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA-ME, CHEILA DAIANE DE OLIVEIRA 

AGUIAR, DIRCEU PERES FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido de suspensão da execução de f. 193, pelo prazo 

máximo de um (1) ano, forte no artigo 921, III e § 1o, do CPC.

2. Transcorrido in albis o prazo supra sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, arquive-se.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 20553 Nr: 1854-04.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIOMARA ROSPIERSKI GEMELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Manifeste-se a parte exequente quanto ao prosseguimento do feito em 10 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 8112 Nr: 1341-75.2002.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLATAM SISTEMA DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MARTINS PERACHIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro o pedido de suspensão da execução de f. 138, forte no artigo 

921, III, do CPC.

2. Transcorrido in albis o prazo requerido, o feito permanecerá suspenso 

até que complete um (1) ano.

3. Decorrido o prazo máximo de um (1) ano sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, arquive-se.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 23547 Nr: 1394-80.2007.811.0045

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:MT/8794-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista a ausência de citação da parte requerida na ação de 

depósito, bem como a ausência de interesse de agir superveniente no 

prosseguimento da ação de depósito, em razão da impossibilidade de 

prisão civil do depositário no ordenamento jurídico vigente, defiro o pedido 

de conversão da ação de depósito, originada de busca e apreensão, em 

ação executiva. Retifiquem-se os registros de distribuição e da capa dos 

autos.

2. Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 dias, apresetar 

demonstrativo do débito atualizado até o pedido de conversão (CPC, art. 

798, I, b).

3. Cumprido o item retro, cite-se a parte executada para, no prazo de três 

(03) dias, efetuar o pagamento da dívida (art. 829, CPC), sob pena de lhe 

serem penhorados tantos bens quantos bastem para a satisfação da 

dívida (art. 831, CPC).

4. Não efetuado o pagamento, autorizo a penhora sobre a quantia em 

dinheiro encontradas nas contas ou aplicações financeiras do(a) 

executado(a), até o valor indicado na execução, o que deverá ser 

efetivado por meio de penhora on line, via BACENJUD.

4.1. Com a juntada aos autos do Recibo de Protocolamento/ Detalhamento 

de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores/Transferências/Desbloqueios 

e/ou Reiterações para Bloqueio de Valores, manifeste-se a parte 

exeqüente, em dez (10) dias.

4.2. Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação 

financeira em nome do(a) executado(a), considerar-se-á efetuada a 

penhora, valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

Bacen Jud, que será juntado aos autos, providenciando-se, em seguida, a 

intimação do(a)(s) executado(a)(s) acerca da constrição, na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, nos exatos termos do § 2º 

do artigo 854 do CPC.

5. Os embargos deverão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados, conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC (art. 915, 

CPC), independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC).

6. Expeça-se o necessário.

7. Para as hipóteses de pronto pagamento ou de não-oferecimento de 

embargos, fixo, equitativamente, os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) do valor da execução, nos termos do artigo 827 do Código de 
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Processo Civil, valor este que será reduzido pela metade, no caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias (art. 827, §1º, CPC).

8. Em razão da conversão da presente ação, o exequente poderá obter a 

competente certidão comprobatória nos termos do artigo 828 do CPC.

9. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 34427 Nr: 4195-95.2009.811.0045

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Faculto à parte exequente indicar pormenorizadamente em 10 dias quais 

os endereços que pretende ver cumprida a citação, ficando desde já 

indeferida a citação por edital antes de esgotada as tentativas nos 

endereços constantes do presente feito.

Assim que apontados os endereços, expeça-se o necessário para a 

citação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 140912 Nr: 3958-80.2017.811.0045

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE LUCCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - 

OAB:17765A, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A

 Vistos.

Pedido de f. 98. Defiro pelo prazo de 05 (cinco) dias.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001458-24.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V A S CORDEIRO - ME (EXECUTADO)

VILMA APARECIDA SILVA CORDEIRO (EXECUTADO)

LUIZ CANDIDO CORDEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAJUA MARIA SOUSA DE MENEZES OAB - AC4699 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1001458-24.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 41.857,44; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159); Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE 

MATO GROSSO Parte Ré: EXECUTADO: V A S CORDEIRO - ME, VILMA 

APARECIDA SILVA CORDEIRO, LUIZ CANDIDO CORDEIRO . Nos termos da 

legislação vigente, intimo a executada V A S CORDEIRO - ME para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, forneca o dados bancários para expedição do 

alvará. LUCAS DO RIO VERDE, 5 de maio de 2018. GUILHERME PEREIRA 

DIAS Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1912, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001514-23.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA SUELEM RAIOL TAVARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017818A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Processo n.º 1001514-23.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Importante registrar que não se mostra razoável autorizar a concessão do 

auxílio-doença com base, exclusivamente, em atestado médico particular. 

E do material cognitivo engendrado no processo, é possível divisar que há, 

sem sombra de dúvidas, frágil elemento probatório lastreado nos autos, 

situação que repele a concessão da excepcional antecipação de tutela 

sem a realização de perícia médica judicial determinada para este fim. 

Portanto, RELEGO a análise do pedido de antecipação de tutela para 

momento posterior à realização de perícia médica judicial. NOMEIO, para 

exercer a função de perito, o ilustre médico, Dr. Guido V. Cespedes, que 

deverá realizar a perícia no dia 13 de junho de 2018, a partir das 8h30min, 

observada a ordem de chegada. Intimem-se as partes e seus advogados, 

para que compareçam no consultório médico do Dr. Guido V. Cespedes, 

cujo endereço deverá constar no mandado, a fim de que o(a) requerente 

seja submetido(a) a perícia. Intimem-se as partes para que, caso queiram, 

apresentem quesitos e indiquem assistentes técnico, no prazo de 15 

(quinze) dias [art. 465 § 1.° do CPC/2015]. Arbitro os honorários periciais 

devidos ao Dr. Guido V. Cespedes, no valor de R$ 200,00 (duzentos 

reais), forte no art. 28 e Tabela V, da Resolução n.º 305/2.014 do 

Conselho da Justiça Federal, a serem arcados pela Justiça Federal. 

Estabeleço que o laudo pericial deverá ser apresentado dentro do prazo 

de 20 (vinte) dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde que 

justificada a necessidade. Considerando-se as particularidades da causa 

e como forma de adequar o rito processual às necessidades do conflito 

[art. 139, inciso VI do Código de Processo Civil], visto que, como é cediço, 

a autarquia requerida, via de regra, não comparece às audiências 

marcadas e, como regra geral, também não formula proposta de acordo, 

deixo, para momento oportuno, a análise da conveniência da realização da 

audiência de conciliação [Enunciado n.º 35 da ENFAM]. Proceda-se à 

citação do réu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

contestação [art. 335 do Código de Processo Civil]. O prazo, para 

oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, devidamente 

cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de Processo Civil]. A 

falta de contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de 

Processo Civil]. Concedo a requerente o benefício da assistência judiciária 

gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de abril de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001651-05.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON ANTONIO RODRIGUES (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte autora para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001555-87.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI JOAQUIM NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1001555-87.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, as ações previdenciárias propostas contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social serão processadas e julgadas pela Justiça 

Estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários [art. 109, 

§3º da Constituição Federal]. Tratando-se de competência delegada da 

Justiça Federal, em razão da norma inserta na Constituição Federal, que 

visa facilitar o acesso do segurado à Justiça próximo do local onde reside, 

o domicílio do segurado/beneficiário é considerado absolutamente 

competente para processar e julgar a causa previdenciária, sendo os 

demais Juízos Estaduais absolutamente incompetentes para apreciar a 

demanda [cnf. TRF4, CC nº 130-50.2014.404.0000, Terceira Seção, Des. 

Federal Rogério Favreto, D.E. 13/02/2014]. Por via de consequência, diante 

desta moldura, levando-se em consideração que o requerente reside na 

Av. Tancredo Neves, Centro, da cidade de Nova Ubiratã/MT (evento nº 

12855303 – pág. 10 e evento nº 12855310 - pág. 1/2), com fulcro no art. 

64, §1º do Código de Processo Civil, Declino de ofício da competência da 

presente ação e Determino a remessa dos autos à Comarca de Nova 

Ubiratã/MT. Intime-se. Preclusa esta decisão, cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 24 de abril de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001482-18.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VERA APARECIDA DORNELES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1001482-18.2018.8.11.0045. Trata-se de Ação 

Previdenciária promovida por Vera Aparecida Dorneles Costa contra o 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em que asseverou que a autora 

é portadora de grave enfermidade e que, por esta razão, não tem 

condições de desenvolver atividade laboral. Registrou que ajuizou ação 

previdenciária, que resultou na prolação de sentença de procedência, que 

deliberou por condenar a autarquia requerida na obrigação de concretizar 

a implantação do benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez, 

mas que, logo em seguida, o beneficio foi cessado. Pugnou, ao final, pela 

procedência do pedido, para o fim de restabelecer o beneficio da 

aposentadoria por invalidez. Vieram os autos conclusos para 

deliberações. É o sucinto relatório. Passo a decidir. A litispendência 

caracteriza-se quando se reproduz ação idêntica, que possui as mesmas 

partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, a outra que já está em 

curso [art. 337, §§ 1.º a 3.º do Código de Processo Civil]. Pois bem. 

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que a 

requerente ajuizou, no dia 25 de agosto de 2011, ação previdenciária 

contra a autarquia requerida, em que objetivava a obtenção de 

aposentadoria por invalidez ou, de forma alternativa, a concessão do 

auxílio-doença, que tramitou, depois de algumas redistribuições, na Sexta 

Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT (ação cível n.º 

3077-16.2011.811.0045, código 42768), e resultou na prolação de 

sentença de mérito, na data de 11 de junho de 2014, que deliberou por 

condenar o “Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS ao pagamento 

mensal à parte autora do benefício da aposentadoria por invalidez 

permanente, no valor a ser apurado, julgando extinta a ação, com 

resolução de mérito”. Em conformidade com consulta realizada no Sistema 

de Controle de Processos APOLO, deflui-se que a ação previdenciária n.º 

3077-16.2011.811.0045, código 42768, apesar da sentença de mérito 

proferida, encontra-se, hodiernamente, em trâmite perante o E. TRF da 1.ª 

Região, devido a interposição de recurso de apelação por parte da 

autarquia requerida, conforme extrato que segue no anexo. Portanto, 

diante desta moldura, tomando-se em consideração que a identificação 

subjetiva e a temática, objeto da ação previdenciária n.º 

3077-16.2011.811.0045, código 42768, que tramita na Sexta Vara da 

Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, coincidem com as partes, a causa de 

pedir e o pedido desta ação, não vejo como dar entendimento diverso à 

questão ‘sub judice’, com a consequência de que o ajuizamento de nova 

demanda idêntica encontra obstáculo intransponível na litispendência. 

Apenas para fins didáticos, cumpre enfatizar, por oportuno, que a questão 

relativa ao descumprimento da decisão judicial, que ainda não transitou em 

julgado, deve ser equacionado no âmbito da demanda previdenciária n.º 

3077-16.2011.811.0045, código 42768 — juízo prevento para o fins de 

exame das questões. Ante o exposto, com fundamento no conteúdo 

normativo do art. 485, inciso V do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO sem a resolução do mérito. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 20 de abril de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001472-71.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE BREDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS DANIEL DINIZ OAB - MT20265/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1001472-71.2018.8.11.0045. Os recibos de pagamento, 

desamparados das respectivas faturas de cobrança, não demonstram a 

efetiva liquidação da obrigação jurídica, haja vista que podem se relacionar 

a outros documentos de cobrança. Portanto, como medida de prudência, 

com fundamento no teor do art. 321 do Código de Processo Civil, 

Determino que a requerente proceda, no prazo de 15 (quinze) dias, à 

emenda da petição inicial, para a finalidade de proceder a apresentação, 

de forma didática, das faturas de cobrança (documentos que podem, caso 

a requerente os tenha extraviado, ser obtidos através do site da empresa 

de telefonia) e os respectivos recibos de pagamento. Após, venham 

conclusos para exame da tutela de urgência. Lucas do Rio Verde/MT, em 

20 de abril de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 32304 Nr: 2170-12.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEU LUIZ TRÊS, AURORA TRÊS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO CEZARIO, EDNA LUCIA FRASSON 

CEZÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ROBERTO DALMAGRO 

- OAB:12205-A/MT, WILLIAM DOS SANTOS PUHL - OAB:24067/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACYR LOURENÇO DE 

GOUVEIA - OAB:6040-PR, JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT, MARIA CLÁUDIA GIARETTA - OAB:18878

 Processo n.º 2170-12.2009.811.0045 – CÓD. 32304.

Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação 

que objetiva concretizar o cumprimento de sentença proposto por Fabiano 

Gavioli Fachini, Ricardo Roberto Dal Magro e Flaviano Kleber Taques 

Figueiredo contra Alceu Luiz Três e Aurora Três.

Proceda-se à intimação dos executados, mediante a expedição de carta 

guarnecida com aviso de recebimento [art. 513, § 2.º, inciso II do Código 

de Processo Civil], para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetivem o 

cumprimento da obrigação de realizar a entrega do imóvel objeto do 

acordo entre as partes, sob pena de expedição de mandado de imissão na 

posse [art. 538 do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 04 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 34578 Nr: 5449-06.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLOPLANTA CONSULTORIA AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN SAGGIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS CANDIDO MAYER - 

OAB:85183-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5449-06.2009.811.0045.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento do processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 02 de maio de 2018.

 Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 19496 Nr: 807-92.2006.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSOM MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:MT/10661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 807-92.2006.811.0045.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão promovida por Banco Finasa 

S/A em desfavor de Emerson Mota, ambos já qualificados.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que a requerente manifestou, de maneira tácita, a intenção de não mais 

imprimir andamento dos atos do processo, o que revela a ausência de 

interesse em obter a prestação jurisdicional. Por via de consequência, 

dado a ausência de necessidade de obter-se a anuência da parte 

adversa, visto que não ofertada contestação [art. 485, § 4.º do Código de 

Processo Civil], considero que a extinção do feito, sem a abordagem de 

seu mérito, é medida que se impõe.

Portanto, com lastro no conteúdo normativo do art. 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO o requerimento de desistência e, 

como consequência direta, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem a 

resolução de seu mérito.

Custas judiciais liquidadas quando do ajuizamento da petição inicial.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 02 de maio de 2018.

 Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 111422 Nr: 4624-52.2015.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPF INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onesio Antonio de Souza - 

OAB:19867-O/MT

 Processo n° 4624-52.2015.811.0045.

Cuida-se de PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA formulado por 

Banco Bradesco S/A contra Espf Indústria e Comércio de Móveis Ltda ME, 

ambas já qualificadas nos autos.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que as partes litigantes firmaram transação civil com o objetivo de por fim 

à celeuma estabelecida (fl. 103-v). Cumpre destacar, ainda, que conforme 

se extrai do teor do termo de acordo, não foram estabelecidas cláusulas 

exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que 

nenhum óbice se apresenta à homologação da transação civil, visto que 

em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

fazem parte integrante desta decisão, e, como consequência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com julgamento do mérito, em face do 

pagamento, com supedâneo no art. 487, inciso III, alínea ‘b’ c/c o art. 924, 

inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

Custas judiciais pela empresa requerida.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 02 de maio de 2018.

 Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 24740 Nr: 2573-49.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOREFLEX BORRACHAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Carraro - OAB: OAB-GO 

11.818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2573-49.2007.811.0045.

Cuida-se de execução por quantia certa promovida por Moreflex 

Borrachas Ltda contra Roberto Carlos Correa, em que visa a satisfação 

do seu crédito.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

 Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que as partes litigantes firmaram transação civil com o objetivo de por fim 

à celeuma estabelecida (fls. 130/132 dos autos). Cumpre destacar, 

também, que conforme se extrai do conteúdo do termo de acordo, não 

foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a 

pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação 

da transação civil, visto que em consonância com os ditames legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

fazem parte integrante desta decisão, e, como consequência, com 

espeque no conteúdo normativo do art. 922 do Código de Processo Civil, 

DETERMINO A SUSPENSÃO do andamento do processo [cf.: TJRS, Agravo 

de Instrumento nº. 70048850051, 17ª Câmara Cível, Rel.: Des. Liége 

Puricelli Pires, j. em 29/05/2012].

Custas judiciais integralizadas quando do ajuizamento da petição inicial.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 02 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 109894 Nr: 3878-87.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE MONTEIRO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT, DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A/MT, FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13033

 Processo n° 3878-87.2015.811.0045.

Cuida-se de PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA formulado por 

Jaqueline Monteiro Silva contra Telefonica Brasil S/A, ambas já 

qualificadas nos autos.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deduz-se 

que a requerida realizou o pagamento integral da obrigação jurídica. 

Portanto, diante desta moldura, dado a existência de prova de pagamento 

da dívida [art. 313 ‘usque’ art. 326, todos do Código Civil de 2002], 

conclui-se que inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do 

feito é medida que sobressai.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, 
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como consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com julgamento do 

mérito, em face do pagamento, com supedâneo no art. 487, inciso I c/c o 

art. 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

Proceda-se à intimação da requerente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, informe os dados bancários para o fim de viabilizar a transferência 

eletrônica da quantia em dinheiro depositada no processo. Após, com as 

informações bancárias, expeça-se alvará de liberação em benefício da 

requerente.

 Custas judiciais pela empresa requerida.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 02 de maio de 2018.

 Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 87888 Nr: 1736-81.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS PEREZ DE AMORIM-ME, LUCAS PEREZ 

DE AMORIM, GEOVANI SADI FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1736-81.2013.811.0045.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o 

andamento do processo.

Lucas do Rio Verde/MT, em 02 de maio de 2018.

 Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 29776 Nr: 3291-80.2006.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANERJ- BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCISA - Agropecuária Comércio e 

Indústria S/a, RICARDO JOSÉ LOPES CLEMENTE, ANTONIO CARLOS 

CORREA FERRER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A- MT, LUZIA ANGÉLICA DE ARRUDA GONÇALVES - 

OAB:9.802-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3339-A/MT

 Processo n.º 3291-80.2006.811.0045.

Proceda-se à intimação da empresa exequente para que, no prazo de 10 

(dez) dias, promova o depósito do valor dos honorários periciais.

Comprovado o depósito, intime-se o perito judicial para que realize a 

perícia, devendo apresentar o laudo dentro do prazo de 60 (sessenta) 

dias.

Com a juntada do laudo, intimem-se as partes litigantes para, querendo, 

manifestarem-se no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o 

assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer [artigo 477, §1º, do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 02 de maio de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 1199 Nr: 3-47.1994.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILDO ANTÔNIO BACCIN, GLASSEI 

TEREZINHA BACCIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO BELLOTTI 

DE REZENDE - OAB:10955/MT, HEMELLY BURATTO - OAB:12243/MT, 

STELLA RENATA GABRIEL - OAB:MT/11.020-E

 Intimação da parte autora para que providencie o pagamento do 

complemento da diligência do(a) oficial(a) de justiça no valor de R$ 210,00 

(duzentos e dez reais) mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) 

no menu Serviços-Guias-Emissãode Guia de Diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 38023 Nr: 3060-14.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO EBERHARDT, EUNICE ZENAIDE 

MACIEL EBERHARDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB-MT 9975-A, VINICIUS BARNES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA HOFFMANN 

ZANBENEDETTI - OAB:OAB/RS 63.796, KELI DIANA WEBER VERARDI - 

OAB:15985/B, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13412-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para dar vistas às 

partes e intimá-las acerca da certidão de fl. 382, em que o perito, em 

secretaria, informou a data para ralização da perícia como sendo dia 

23/05/2018, às 09h00, no imóvel objeto da penhora, localizado na MT 449, 

km 43, Fazenda Recanto, linha 13, setor 02, Zona Rural de Lucas do Rio 

Verde - MT, telefone de contato (65) 99995-7366.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 113748 Nr: 5961-76.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAICO ALEX STORCK LIZZONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRF S/A, R. VICTOR PROMOÇÕES E EVENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT, DAIANY FRANK - OAB:OAB/MT 19270 O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO AUGUSTO L 

SAMPAIO - OAB:103356, DIOGO DIAS DA SILVA - OAB:167335-A/SP, 

FERNANDO ANTONIO ALBINO DE OLIVEIRA - OAB:22.998 SP, JANIO 

DAVANZO FARIAS PERES - OAB:266675, RAQUEL B. SOUZA FRANCA - 

OAB:243-100-A

 Certifico e dou fé que os procuradores da parte requerida R. Victor 

Promoções e Eventos LTDA não foram intimados da decisão de fl. 206 

nem da publicação de fls. 211/212, uma vez que em seu cadastro no 

Apolo não estavam habilitados a receber intimações. Retificado o 

problema, impulsiono estes autos a fim de intimar os advogados da 

requerida R. Victor Promoções e Eventos LTDA, em cumprimendo à citada 

decisão de fl. 206, para que, no prazo de 10 (dez) dias, indiquem as 

provas que pretendem produzir, especificando, de forma fundamentada, a 

sua necessidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 108416 Nr: 3065-60.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEKSAINT BANAGOURO DE CARVALHO 

HASEGAWA, ANA ROSA DA SILVA BOLDORI, LAIS RAQUEL SCHECK 

MANTHEY, EDNA MARIA DE MORAES, ESPOLIO DE VALDACIR JOÃO 

SCHECK, LILIANE GELLER FARIA DA SILVA, OLESSANDRO BRAGA LUIZ, 

ROSIMEIRE MARTINS DA SILVA, MARIA PAIVA DE ASSIS, PEDRO 

ADEMAR MOUREIRA, VALDIR DE SOUSA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT, WILLIAN 

GONÇALVES DA SILVA - OAB:18400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A, VALTER LUCAS MARONEZI - OAB:17435/B/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido apresentado na petição 

inicial, para o fim de DECRETAR a aplicabilidade da prescrição da 
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pretensão de cobrança das perdas salariais, forte no art. 1.º do Decreto 

n.º 20.910/1932 e Súmula n.º 85 do STJ, e, como consequência direta, 

EXTINGUIR o processo com o julgamento de seu mérito, com supedâneo 

no art. 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 

20, §§ 3.º e 4.º do Código de Processo Civil, CONDENO os requerentes no 

pagamento de custas judiciais e honorários de advogado, destinados ao 

patrono da parte adversa, arbitrados no valor correspondente a R$ 

3.000,00 (três mil reais), considerando-se a natureza da demanda, o valor 

atribuído à causa e o lapso de tempo que o processo tramitou.

Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e 

honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido 

aos autores (exceto ao autor Aleksaint Bonagouro de Carvalho 

Hasegawa, haja vista que indeferida a assistência judiciária gratuita), 

devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, 

§ 3.º do Código de Processo Civil].

Transitada em julgado a presente decisão, proceda-se as devidas baixas 

na distribuição. Após, ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 92836 Nr: 119-52.2014.811.0045

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TBJ, BRDOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO ROGÉRIO 

GROKSKREUTZ - OAB:MT/13.407-B, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Aberta a audiência e apregoada às partes, constatou-se a presença das 

pessoas supramencionadas. Durante a realização da audiência, o juiz, 

utilizando da palavra, explicou para a representante legal da autora que 

para fins de conferir efetividade a decisão liminar proferida a autora 

deveria comparecer a Defensoria Pública para que ajuizasse ação de 

execução e que a iniciativa para ajuizar a ação judicial é da parte 

interessada e que o juiz não poderia agir de oficio. A autora, com o ânimo 

alterado, afirmou que deveria comparecer a Defensoria Pública para 

formalizar um acordo e que “não daria nada”. O magistrado afirmou que 

ninguém é obrigado a firmar acordos e que, na data de hoje, como a 

audiência era de instrução, se produziria a prova postulada. A requerente, 

de forma grosseira, afirmou que não mais tinha interesse em promover o 

andamento do processo e que este magistrado era “muito ignorante” e 

saiu, sem autorização, da sala de audiências. Fica o registro, apenas para 

fins de esclarecimentos, que, em instante algum, a autora foi 

desrespeitada ou tratada de maneira mal-educada por nenhum dos 

operadores do direito que se encontravam na audiência.

DELIBERAÇÕES

Apenas como medida de prudência, proceda-se a intimação da 

requerente, mediante a expedição de mandado, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, promova o andamento no processo, sob pena de extinção.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Selena Guarnieri, Estagiária, foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Cristiano dos Santos Fialho

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 92836 Nr: 119-52.2014.811.0045

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TBJ, BRDOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO ROGÉRIO 

GROKSKREUTZ - OAB:MT/13.407-B, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Processo n.º 119-52.2014.811.0045.

Trata-se de Ação de Alimentos, promovida por Bruna Renata de Oliveira 

Baumgart contra o Felipe de Jesus da Silva, que visa à fixação da 

obrigação de natureza alimentar.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Deveras, segundo a norma de regência, configura-se ônus processual da 

parte, manter atualizado o seu endereço, para fins de intimações. 

Presumem-se válidas e consumadas as comunicações e as intimações 

dirigidas ao endereço registrado/informado no processo [art. 274, 

parágrafo único do Código de Processo Civil]. Compulsando o contingente 

probatório produzido no processo, é possível divisar que diligenciada a 

intimação da parte autora para que promovesse andamento no processo, 

constatou-se que o requerente modificou o endereço e atualmente se 

encontra em lugar incerto e não-sabido. Portanto, reputo válida e 

aperfeiçoada a intimação do autor, visto que concretizada no endereço 

noticiado na petição inicial.

Por via de consequência, diante desta moldura, tomando-se em 

consideração que o andamento do processo está paralisado por período 

superior a um ano, por negligência e inércia da parte autora, considero 

que a extinção do feito, sem a abordagem de seu mérito, é medida que se 

impõe.

Ante o exposto, com lastro no conteúdo normativo do art. 485, inciso II e § 

1.º do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem a 

resolução do mérito.

Condeno o requerente no pagamento das custas. Fica suspensa a 

exigibilidade da quitação, devido à concessão do benefício da assistência 

judiciária gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de setembro de 2017.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 19807 Nr: 1115-31.2006.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO GOERTZ XAVIER, MARLENE ZAROUR XAVIER, 

AFG BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS BALABAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BEZERRA DE BRITO - 

OAB:OAB/MT 12.352, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - 

OAB:3286/MT, LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - OAB:12724, 

VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIVANI BREMBATTI - 

OAB:10691/MT, SOLEICA FATIMA GOES FERMINO DE LIMA - 

OAB:4.049/MT

 INDEFIRO o pedido de decretação de nulidade da transação civil, firmada 

entre as partes. Primeiro porque como forma de concretizar-se a 

aplicação do princípio da segurança jurídica e a ideia-valor de respeito à 

coisa julgada e estabilidade das relações negociais, deflui-se que a 

transação civil, objeto de sentença de mérito homologatória transitada em 

julgado, tão somente pode ser revista ou rescindida, através do 

ajuizamento de ação anulatória ou rescisória secundada através da 

comprovação de ocorrência de vício de consentimento ou de outro tipo de 

nulidade absoluta [art. 486 do Código de Processo Civil/1973; art. 966, § 

4.º do Código de Processo Civil/1973]. A jurisprudência do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça corrobora com esta compreensão de ideias, 

conforme se denota do conteúdo dos seguintes julgados: STJ, AgRg no 

AREsp n.º 281.956/MT, 4.ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 06/06/2013; 

STJ, REsp n.º 882.424/SC, 4.ª Turma, Rel.: Min. Luis Felipe Salomão, j. 

02/12/2010; STJ, AgRg no REsp n.º 596.271/RS, 3.ª Turma, Rel.: Min. 

Nancy Andrighi, j. 20/04/2004. Segundo porque a companhia AFG Brasil 

S/A não detém legitimidade, para o efeito de requerer, no âmbito de 

processo judicial cível que não integra na condição de parte, a decretação 

de nulidade da transação civil, decorrente de possível violação ao contrato 

social de outra empresa, totalmente distinta, por ausência de 

consentimento/autorização dos sócios com relação ao ato de disposição 

de patrimônio social. A nulidade, derivada da possível violação ao contrato 

social, tão somente pode ser arguida pela parte que experimentou 

prejuízos concretos e efetivos, em razão da ultimação da transação civil. 

A companhia AFG Brasil S/A, terceira não-integrante da relação 

processual, não detém legitimidade para requerer, em nome próprio, a 
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concretização de direito alheio, pois não demonstrou a existência de um 

nexo de interdependência entre o seu interesse de intervir no processo e 

a relação jurídica, objeto da ação [art.17 do CPC/2015].Intimem-se.LRV, 

24/04/ 2017 Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004491-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (DEPRECANTE)

Juízo da Primeira Vara da Comarca de Sorriso MT (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI OAB - MT0008410A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENI BERNO (DEPRECADO)

Juízo da Comarca de Sinop MT (DEPRECADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1004491-15.2017.8.11.0015. Cumpra-se na forma 

deprecada, expedindo-se novo mandado de citação nos termos do ato 

deprecado (ID n.º 5868651), registrando-se o referencial de endereço 

informado na certidão acostada ao ID n.º 12683255. Após, com as baixas 

pertinentes, devolva-se a missiva, consignando-se as homenagens de 

estilo. Lucas do Rio Verde/MT, em 7 de maio de 2018. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000743-79.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR ANTONIO BURILE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO FONSECA VILLELA OAB - MT0009973A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000743-79.2017.8.11.0045. Expeça-se mandado de 

penhora, avaliação e remoção dos bens dado em garantia da dívida 

(colheita da lavoura de soja transg. em grãos do período de junho/2015 a 

maio/2016, 635.726,00 Kg, no valor de R$ 540 .367,10), devendo ser 

cumprido no endereço fornecido no ID n.º 5010376, pág. 6 (item 

“garantias” do título que instrui a inicial). Havendo penhora, proceda-se, 

desde logo, à descrição pormenorizada dos bens e à intimação das partes 

acerca da efetivação da constrição judicial. Intime-se o exequente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste se tem interesse na 

designação de audiência de conciliação/mediação (ID n.º 12600972). 

Lucas do Rio Verde/MT, em 7 de maio de 2018. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001758-20.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR CHAGAS DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001758-20.2016.8.11.0045. Compulsando os autos, 

verifica-se que o termo de acordo acostado ao ID n.º 13013815 está 

assinado apenas pelo advogado da parte autora. Diante disto, intimem-se 

as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, juntem aos autos termo de 

acordo assinado por ambas as partes. Lucas do Rio Verde/MT, em 7 de 

maio de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001563-64.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO CASAVECHIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA OGLIARI OAB - MT0009744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001563-64.2018.811.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Examinando o acervo de provas existente no processo, 

deduz-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que existem 

evidências que demonstram que a empresa requerida, logo em seguida 

pôr em prática investigação/inspeção sobre a metodologia de 

quantificação do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora 

pertencente ao requerente, constatou a existência de adulteração no 

medidor, o quê originou a consolidação de dívida, decorrente de revisão 

de consumo não-faturado no valor de R$ 53.466,84 (cinquenta e três mil, 

quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), com 

data de vencimento para 16 de abril de 2018 (evento nº 12873270). 

Efetivamente, segundo torrencial entendimento jurisprudencial versando a 

respeito da temática ‘sub judice’, por configurar coação/constrangimento 

ao consumidor, deduz-se que a concessionária não pode exigir o 

pagamento de dívida, unilateralmente lançada, decorrente da recuperação 

de consumo não-faturado, apurada a partir de sinais de fraude e/ou 

defeitos no medidor, mormente porque não está o consumidor obrigado a 

aceitar o valor cobrado pela concessionária, enquanto tramita ação onde 

discute a regularidade do débito. Nessa mesma linha de raciocínio, a 

ratificar tal posicionamento, apanham-se do acervo de jurisprudência dos 

Tribunais Estaduais os seguintes arestos, que versam a respeito de 

questões que guardam relação de similitude com a que se encontra sob 

enfoque: “AGRAVO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA 

ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO DA 

EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. CABIMENTO. INCLUSÃO DA PARTE AUTORA 

NOS CADASTROS RESTRITIVOS DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA 

ANTECIPADA. ART. 273 DO CPC. Havendo ação em tramitação, onde 

discute a parte autora os valores cobrados a título de recuperação de 

consumo de energia elétrica, inadmissível a cobrança do débito objeto da 

lide antes do término do processo. A pendência de discussão judicial 

acerca dos valores cobrados impede a inclusão do nome da parte 

demandante em cadastros restritivos do crédito, até decisão final. 

Conclusão nº 11 do CETJRGS. Preenchimento dos requisitos para a 

concessão da tutela antecipada, conforme o disposto no art. 273 do CPC. 

Precedentes do TJRGS e STJ. Agravo desprovido.” (TJRS, Agravo Nº 

70040770844, Vigésima Segunda Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo 

Zietlow Duro, Julgado em 24/02/2011). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO 

ORDINÁRIA. PEDIDO INCIDENTAL DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. 

POSSIBILIDADE. AÇÃO AJUIZADA QUANDO AINDA NÃO COBRADO O 

DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO PELA CONCESSIONÁRIA. 

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CABIMENTO. Agravo provido. Unânime.” 

(TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70032938037, Vigésima Primeira Câmara 

Cível, Relator: Genaro José Baroni Borges, Julgado em 24/02/2010). Por 

via de consequência, diante desta moldura, tomando-se em consideração 

a configuração da plausibilidade do direito invocado, traduzida pela 

impossibilidade de impor ao consumidor o pagamento de valores 

refaturados, porque unilateralmente lançados e ‘sub judice’ (‘fumus boni 
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iuris’), e a caracterização do perigo na demora da prestação jurisdicional, 

dado à possibilidade e iminência de a requerente suportar prejuízos, 

derivados da efetivação/permanência da cobrança (‘periculum in mora’), 

considero que a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe. 

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para o fim de 

Suspender a exigibilidade do pagamento da dívida derivada da 

recuperação de consumo não-faturado, objeto da fatura em discussão 

(evento nº 12873270) e, como consequência direta, Determinar que a 

companhia requerida se abstenha de suspender o fornecimento de 

energia na unidade consumidora e de incluir o nome do requerente nos 

cadastros de proteção ao crédito, com relação às obrigações jurídicas 

‘sub judice’, a partir da intimação, sob pena de incorrer em multa diária, 

arbitrada no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), sem prejuízo da realização de nova avaliação da 

necessidade/conveniência da manutenção, majoração ou redução das 

‘astreintes’ [art. 806, § 1.º do Código de Processo Civil]. Com lastro no teor 

do art. 334 do Código de Processo Civil e do Enunciado n.º 27 do 

FONAMEC, Determino a remessa do processo para o CEJUSC – Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Lucas do 

Rio Verde/MT que deverá realizar audiência de conciliação/mediação no 

dia 20 de junho de 2018, às 10h30min. Intime-se o requerente. Proceda-se 

à citação e à intimação da ré. O prazo de 15 (quinze) dias, para 

oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

realização da audiência de conciliação [art. 335, inciso I do Código de 

Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do 

Código de Processo Civil]. O comparecimento à audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, que outorgue poderes para transigir). A ausência 

injustificada à solenidade configura ato atentatório à dignidade da justiça e 

implica na imposição de multa, arbitrada em até 2% sobre o valor atribuído 

a causa [art. 334, § 8.º do Código de Processo Civil]. As partes devem 

estar acompanhadas de advogado ou de Defensor Público [art. 334, § 9.º 

do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 27 

de abril de 2017. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001017-09.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MEDINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1001017-09.2018.8.11.0045 REQUERENTE: MARIA APARECIDA 

MEDINA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Nos termos do artigo 317 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar nos 

autos cópia de comprovante de residência em seu nome atualizada (cópia 

de fatura de consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços 

de telefonia, consumo de água, contrato de locação de imóvel com todas 

as páginas com firma reconhecida, ou outro comprovante de endereço 

idôneo) contemporâneo ao ajuizamento da ação, sob pena de extinção 

(art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o comprovante encontrar-se no 

nome do cônjuge/companheiro, a parte autora deverá comprovar a relação 

conjugal ou comprovar relação com o titular do comprovante de endereço. 

Ressalto que a comprovação da residência é essencial para fixação da 

competência territorial do juizado, inclusive para garantia de qualquer 

direito alegado pela reclamante. Após, conclusos. As providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 16 de 

março de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003850-34.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORDANO DIEGO PROCESKI OAB - MT0015106A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADALGIR CARLOS PERUZZOLO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1003850-34.2017.8.11.0045 EXEQUENTE: CERRADUS 

COMERCIO DE PNEUS LTDA EXECUTADO: ADALGIR CARLOS 

PERUZZOLO Vistos. Em respeito ao princípio da cartularidade é 

imprescindível à apresentação do original do título de crédito, sendo assim, 

intime-se o exequente para, em 05 dias, deposite em cartório o do título 

executivo original. Após, cite-se a parte executada para, no prazo de 03 

(três) dias, pagar o principal e cominações legais ou nomear bens a 

penhora, suficientes para assegurar a totalidade do débito, sob pena de 

serem penhorados tantos bens quanto forem necessários à satisfação 

integral da execução. Não o fazendo, deverá o Oficial de Justiça proceder 

à penhora e avaliação de bens do devedor suficientes para satisfação do 

débito executado, observando as exigências legais. Intime-se o executado 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, reconhecendo o crédito e 

comprovando o depósito de 30% do valor da execução, requeira o 

parcelamento da dívida em até 06 (seis) prestações mensais, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês. Na hipótese de penhora, 

designe-se audiência de conciliação de acordo com a pauta do (a) 

conciliador (a), ocasião em que poderá a executada oferecer embargos à 

execução (por escrito ou verbalmente), procedendo-se as intimações 

necessárias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 16 de março de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-94.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ILMA FREIRE DO ROSARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O (ADVOGADO)

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

DECISÃO id12206630, bem como audiência de Conciliação designada para 

o dia Data: 20/06/2018 Hora: 17:15 (MT), a ser realizada na Sala de 

Audiências do Juizado Especial. O não comparecimento da parte 

reclamante à audiência importará em extinção e arquivamento do 

processo, mediante o pagamento de custas processuais, nos termos do 

artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004484-64.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO RIBEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO CERTIFICO que 

faço a juntada da carta precatória expedida, cujo resultado foi infrutífero. 

Nesse passo, INTIMO a parte autora para manifestação no prazo legal. 

Lucas do Rio Verde - MT, 07 de maio de 2018. Fabio Lucio da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004156-03.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GBS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO)

ALINE DAL MOLIN OAB - MT0015887A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUTH DEL SOCORRO RODRIGUEZ BLANDON (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante do teor da 

carta precatória, que ora faço a juntada, INTIMO a parte autora para 

manifestação no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 07 de maio de 

2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-79.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVELLA FREIRE DO ROSARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O (ADVOGADO)

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO)

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação do RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

DECISÃO id 12206836, bem como audiência de Conciliação designada 

para o dia Data: 21/06/2018 Hora: 16:45 (MT), a ser realizada na Sala de 

Audiências do Juizado Especial. O não comparecimento da parte 

reclamante à audiência importará em extinção e arquivamento do 

processo, mediante o pagamento de custas processuais, nos termos do 

artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010026-75.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DA SILVA ARAUJO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO)

FABIO DO NASCIMENTO SILVA OAB - MT0016947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

Intimação das partes, via de seus advogados, acerca da PENHORA 

realizada via Renajud ID 12201827, bem como da audiência de conciliação 

designada para o dia 21 de JUNHO de 2018, às 17H15, a ser realizada na 

Sala de Audiências do Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002568-58.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO JOSE BOITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA MARIANI BARAZETTI OAB - MT21074/O (ADVOGADO)

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOMBINI & CIA. LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR MARINHO ARCARI OAB - SC8285 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1002568-58.2017.8.11.0045 REQUERENTE: FLAVIO JOSE 

BOITA REQUERIDO: TOMBINI & CIA. LTDA. Vistos, Considerando a 

justificativa apresentada no id. 12059914, redesigne a audiência de 

instrução para a data mais próxima disponível em pauta. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde – MT, 19 de março de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001755-31.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JS DIESEL MECANICA E AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCEMAR CARLOS LORENZ (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 22 DE JUNHO DE 2018, ÀS 

15H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003304-76.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATHIANE DALLA VECCHIA OAB - MT21377/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

Intimação do RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

DECISÃO id 12206836, bem como audiência de Conciliação designada 

para o dia Data: 22/06/2018 Hora: 16:45 (MT), a ser realizada na Sala de 

Audiências do Juizado Especial. O não comparecimento da parte 

reclamante à audiência importará em extinção e arquivamento do 

processo, mediante o pagamento de custas processuais, nos termos do 

artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010379-23.2012.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SECCO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT0013970S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA ALVES ZANOLLI (EXECUTADO)

CIDELENA ALVES ZANOLLI - ME (EXECUTADO)

 

I. Visando a efetividade da execução defiro o pedido (ID 585657) com 

fundamento no artigo 860 do Código de Processo Civil. II. Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 17 de maio de 2016. Gerardo Humberto Alves Silva Junior Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 108352 Nr: 3026-63.2015.811.0045

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RAMIRO AZAMBUJA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAIRE TEREZINHA BRANDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adryeli Aparecida da Costa 

Miranda - OAB:18771-O, SELNA BEATRIZ DA COSTA - 

OAB:11558-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZANGELA FATIMA DA 

SILVA NERY - OAB:20001/O

 Vistos.

Trata-se de queixa crime promovida pelo Querelante RAMIRO AZAMBUJA 

DA SILVA em desfavor da Querelada CLAIRE TEREZINHA BRANDINI, 

ambos devidamente qualificados nos autos, por crime de difamação, 

ocorrido em 12 de março, 18 de abril e 18 de maio de 2015.

Tentada a conciliação e a transação, resultaram as mesmas inexitosas.

Ofertada defesa preliminar, pugnando pelo esclarecimento dos fatos 

durante a instrução criminal.

DECIDO:

Trata-se de delito formal e, portanto, as provas para comprovação dos 

fatos devem ser produzidas em juízo, como requerem ambas as partes. 

Não há alegação ou provas de incapacidade ou exclusão do crime.

As partes são legítimas e bem representadas.

A peça inaugural preenche os requisitos legais do art. 41 do CPP.

Ante o exposto, RECEBO A QUEIXA CRIME e em seus termos.

Intimem-se desta decisão e, caso não hajam recursos, designo audiência 

de instrução para o dia 30 de julho de 2018, às 15h30.

Citem-se e intimem-se a querelante e o querelado, cientificando-os de que 

deverão comparecer à audiência acompanhado de testemunhas, no 

máximo três, independente de intimação, e de advogado, advertindo-o 

ainda de que, na sua falta, ser-lhe-á nomeado Defensor Público, devendo 

ser cientificado de que deverá se entrevistar com seu advogado antes da 
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data da audiência, conforme preceitua o § 2º do art. 185 do Código de 

Processo Penal.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde/MT, 04 de maio de 2018.

Melissa de Lima Araújo

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003462-34.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA BARBOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003462-34.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MARIA DE FÁTIMA BARBOZA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, 

deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Cuida-se de ação declaratória 

da inexistência de débito, com pedido de indenização por danos morais, 

proposta por Maria De Fátima Barboza em face de Banco Bradesco S.A., 

diante de suposto lançamento indevido de seu nome nos cadastros 

restritivos de crédito. Fundamento e decido. Aduz a parte reclamante que 

não tem mais interesse na demanda em razão de necessidade de Perícia 

Grafotécnica. “A PARTE RECLAMANTE, já qualificado, por seu advogado 

que esta subscreve, vem à presença de Vossa Excelência EXPOR E 

REQUERER o que se segue: A EMPRESA REQUERIDA afirma que a 

Requerente teria solicitado e utilizada dos seus serviços; tendo inclusive 

apresentado cópia de contrato cuja assinatura supostamente pertence a 

parte autora. Entretanto, a parte Requerente desconhece a existência de 

referido contrato. Diante da necessidade de perícia técnica e da 

incompetência deste juizado em providenciar tal medida por disposição 

expressa proibitiva, REQUER a desistência da presente ação, e por 

consequência, a extinção do processo sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 267, inciso VIII, do CPC e Enunciado¹ nº 90 FONAJE – 

para ingresso da demanda”. Diante do exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, acolho o pedido de DESISTÊNCIA, e, em consequência, 

opino por JULGAR EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, com 

fundamento no inciso II, do artigo 51, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/1995. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde, 02 de maio de 2018. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a sentença proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 07 de maio de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004418-50.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NELCILENE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004418-50.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 15.760,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

NELCILENE SOUZA PEREIRA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência nos termos do art. 355, inciso I do NCPC. 

GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, acostando nos 

autos declaração de hipossuficiência, porém não acostando nenhum 

comprovante de incapacidade financeira. Sobre o tema o Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 

Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. A 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. Passo à analise do mérito. Os pedidos do autor são 

improcedentes. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos 

c.c. indenização por danos morais promovida por Nelcilena Souza Pereira 

em face de Vivo S.A. Em síntese, aduziu a proponente que tentou efetuar 

uma compra por crediário mas não logrou êxito pois havia uma restrição 

em seu nome por uma suposta dívida contraída junto à requerida, no valor 

de R$ 81,05 (oitenta e um reais e cinco centavos), gerado pelo contrato nº 

0278219767, disponível em 12/01/2017. Contudo, esclareceu que o débito 

é indevido e que não deve nada e nega ainda relação jurídica com a 

reclamada, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto 

ao cadastro de pessoas inadimplentes. A reclamada por seu turno, 

informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, que a negativação é devida, 

tendo em vista que a reclamante era usuária dos serviços de telefonia 

móvel prestados pela reclamada, apresentando Contratos de Adesão aos 

serviços de telefonia móvel com assinaturas idênticas aos documentos 

pessoais e documentos juntados na inicial pela reclamante corroborados 

por telas sistêmicas, relatório de chamadas, e faturas emitidas pela 

reclamada e diante destes fatos, entende que inexiste a obrigação de 

reparar o dano, requerendo a improcedência dos pedidos. O Reclamante 

em tese de impugnação, requereu a extinção do processo ante a 

necessidade da realização de Perícia Técnica para confrontar sua 

assinatura constante nos contratos apresentados pela reclamada. Pois 

bem, considerando a relação de consumo que envolve as partes, a 

existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. A análise dos documentos acostados ao processo 

leva à conclusão que a Reclamada se desincumbiu do ônus probatório que 

lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, de comprovar a 

origem do débito que ensejou a inscrição do nome do Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito,juntando nos autos Contratos de Adesão 

aos serviços de telefonia móvel com assinaturas idênticas aos 

documentos pessoais e documentos juntados na inicial, corroborados por 

demais documentos representados por extratos e telas unilaterais com 
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dados pessoais da autora, fazendo prova da contratação dos seus 

serviços. Logo, tendo sido comprovada a relação contratual entre as 

partes, e, via de conseqüência, que a inserção do nome do reclamante é 

devida, devendo o débito discutido nos autos ser declarada legal. O 

pedido de Perícia solicitado pelo reclamante é desnecessário, tendo em 

vista os documentos constante nos autos são suficientes para o 

julgamento da Demanda. Com relação aos pedidos de declaração de 

inexistência de débito e danos morais pleiteados pela reclamante, são 

indevidos tendo em vista que a reclamada comprovou a relação contratual 

entre as partes e a origem da dívida, portanto improcedentes os pedidos 

portanto improcedentes os pedidos. Imperioso mencionar, inclusive, que 

se há alguma irregularidade esta está no agir da Reclamante, que na 

tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em erro este juízo 

alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé 

prevista no artigo 80 do NCPC. Eis o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA 

MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM 

DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas 

produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do 

Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor o alegado pelo 

requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. Inviabilidade de 

condenação do procurador da parte. Precedentes desta Corte e do 

Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 

08/10/2013)” DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I do NCPC, OPINO no mérito pela IMPROCEDÊNCIA formulados na 

inicial, determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado 

desta decisão. OPINO pela condenação da parte Reclamante, por alterar a 

verdade dos fatos, à pena de litigância de má-fé em R$ 1.000,00 (mil 

reais), a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 

81, do NCPC. Do mesmo modo, OPINO pela condenação da parte 

reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), 

levando-se em conta os critérios do art. 85, § 2º e incisos do NCPC. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO 

P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 07 de maio de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004581-30.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA CONCEICAO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004581-30.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: FERNANDO DA CONCEICAO FERREIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos em sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência nos termos 

do art. 355, inciso I do NCPC. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade 

da justiça, acostando nos autos declaração de hipossuficiência, porém 

não acostando nenhum comprovante de incapacidade financeira. Sobre o 

tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do 

Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA 

REQUERENTE EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA 

SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O 

ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

Demonstrado pelo requerente que se encontra na situação a que se 

refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a 

concessão do benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu 

caput, que o juiz pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da 

justiça, caso tenha fundadas razões. O promovente não junta prova de 

sua condição financeira, dessa feita, indefiro o pedido. Passo à analise do 

mérito. Os pedidos do autor são improcedentes. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais 

promovida por Fernando da Conceição Ferreira em face do Banco 

Bradesco S.A. Em síntese, aduziu a proponente que tentou efetuar uma 

compra por crediário mas não logrou êxito pois havia uma restrição em 

seu nome por uma suposta dívida contraída junto à requerida, no valor de 

R$ 356,10 (trezentos e cinquenta e seis reais e dez centavos), gerado 

pelo contrato nº 059281873000000FI, incluso em 23/10/2016. Contudo, 

esclareceu que o débito é indevido e que não deve nada e nega ainda 

relação jurídica com a reclamada, razão pela qual não se justifica a 

inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A 

reclamada por seu turno, informou que adotou todas as medidas para a 

verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, que a 

negativação é devida, tendo em vista que o reclamante era usuário dos 

serviços prestados pela reclamada, contraindo empréstimo bancário, 

apresentando Cédula de Crédito Bancário de Empréstimo Pessoal nº 

296069600, Seguro de Proteção Financeiro Bradesco de Crédito Pessoal, 

Termo de Adesão a Produtos e Serviços de Pessoa Física, todos com 

assinaturas idênticas aos documentos pessoais e documentos juntados 

na inicial pelo reclamante, corroborados por telas sistêmicas, extratos 

juntados nos autos pela reclamada e diante destes fatos, entende que 

inexiste a obrigação de reparar o dano, requerendo a improcedência dos 

pedidos. O Reclamante em tese de impugnação, requereu a improcedência 

da contestação e documentos juntados nos autos pela reclamada, 

reiterando por fim a procedência da inicial. Pois bem, considerando a 

relação de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do 

artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da 

matéria, uma vez que são notórios que problemas como este ocorrem 

ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos 

pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do consumidor. A análise 

dos documentos acostados ao processo leva à conclusão que a 

Reclamada se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do 

disposto no art. 373, II, do CPC, de comprovar a origem do débito que 

ensejou a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, juntando nos autos Cédula de Crédito Bancário de Empréstimo 

Pessoal nº 296069600, Seguro de Proteção Financeiro Bradesco de 

Crédito Pessoal, Termo de Adesão a Produtos e Serviços de Pessoa 

Física, todos com assinaturas idênticas aos documentos pessoais e 

documentos juntados na inicial pelo reclamante, corroborados por telas 

sistêmicas, extratos juntados nos autos pela reclamada, com dados 

pessoais do autor, fazendo prova da contratação dos seus serviços. 

Logo, tendo sido comprovada a relação contratual entre as partes, e, via 

de consequência, que a inserção do nome do reclamante é devida, 

devendo o débito discutido nos autos ser declarada legal. Com relação 

aos pedidos de declaração de inexistência de débito e danos morais 

pleiteados pelo reclamante, são indevidos tendo em vista que a reclamada 

comprovou a relação contratual entre as partes e a origem da dívida, 

portanto improcedentes os pedidos portanto improcedentes os pedidos. 

Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta está 

no agir do Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações 

induziu em erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando 

caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do NCPC. Eis o 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA 
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DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. 

BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS 

AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o 

artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor 

o alegado pelo requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 

2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. 

Inviabilidade de condenação do procurador da parte. Precedentes desta 

Corte e do Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima 

Costa, Julgado em 08/10/2013)” DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, OPINO no mérito pela IMPROCEDÊNCIA 

formulados na inicial, determinando o arquivamento dos autos após o 

trânsito em julgado desta decisão. OPINO pela condenação da parte 

Reclamante, por alterar a verdade dos fatos, à pena de litigância de má-fé 

em R$ 1.000,00 (mil reais), a ser revertido em favor da parte Reclamada, 

na forma do artigo 81, do NCPC. Do mesmo modo, OPINO pela condenação 

da parte reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 

(mil reais), levando-se em conta os critérios do art. 85, § 2º e incisos do 

NCPC. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

______________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 07 de maio de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002073-48.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAKSON GEAN SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853 (ADVOGADO)

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002073-48.2016.8.11.0045; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JAKSON GEAN SILVA FERREIRA Parte Ré: REQUERIDO: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS S E N T E N Ç A Trata-se de EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA realizada por JAKSSON GENA SILVA FERREIRA em desfavor 

de ITAPEVA S/A No evento ID Nº 10924384 foi determinado a intimação da 

parte Exequente para comprovar o descumprimento da ordem judicial por 

parte da reclamada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção da 

ação. Que a Certidão constante do ID Nº 12218779, informa que decorreu 

"in albis" o prazo estabelecido sem cumprimento da determinação. Assim, 

tendo em vista o não cumprimento da determinação, sobressai a 

irregularidade no processo, autorizando a extinção do mesmo. 

Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PROCURAÇÃO 

DESATUALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. É 

cabível o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito, 

quando a parte, regularmente intimada, deixa transcorrer "in albis" o prazo 

para realizar a diligência determinada pelo Juízo, não tendo se insurgido 

em momento oportuno. Apelo desprovido, de plano. (Apelação Cível Nº 

70059562199, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/07/2014)” (TJ-RS - AC: 70059562199 

RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 03/07/2014, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/07/2014).” 

Ante o exposto, OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95. Deixo de 

condenar a parte reclamante no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiza de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. BRAZ PAULO PAGOTTO 

J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 07 de maio de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001395-96.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO TAVARES CAMELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001395-96.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 1.016,47; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CÁSSIO TAVARES CAMELO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando 

o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a presente 

reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação de cuja presença é 

OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Considerando ainda que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Lucas do Rio Verde, 07 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001391-25.2018.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NICANOR FORNECK SEHN (EXECUTADO)

ADELAIDE AGNES FORNECK SCHMITZ (EXECUTADO)

VALESCA CELITA FORNECK (EXECUTADO)

LOJA VALESCA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1001391-25.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 119.600,04; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159). Partes do 

processo: EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: LOJA 

VALESCA COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA - ME, 

VALESCA CELITA FORNECK, ADELAIDE AGNES FORNECK SCHMITZ, 

NICANOR FORNECK SEHN Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de advogado(a) da REQUERENTE, para que 

providencie o pagamento da diligência do oficial de justiça que perfaz o 

valor de R$ 90,00(noventa reais), a guia de recolhimento deverá ser 

emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, bem como o pagamento das guias de 

CARTA PRECATÓRIA, para a Comarca de Sorriso, após juntar 

comprovantes nos autos. LUCAS DO RIO VERDE, 7 de maio de 2018. 

Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª 

VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO 

GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - 

CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004537-45.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA MOURA MAYER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL E MATERNIDADE DOIS PINHEIROS LTDA - EPP (RÉU)

ASSAAD ASSAAD NAIM (RÉU)

TAYLOR DA SILVA COSTA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO OVELAR OAB - MT0006270A-O (ADVOGADO)

LIVIA COMAR DA SILVA OAB - MT0007650A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N.º 1004537-45.2016.8.11.0045 AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS, POR LESÃO TRAUMÁTICA 

MEDULAR IATROGÊNICA DECORRENTE DE BLOQUEIO ANESTÉSICO COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DE EVIDÊNCIA REQUERENTE: 

MAIARA MOURA MAYER REQUERIDOS: TAYLOR DA SILVA COSTA 

ASSAAD ASSAAAD NAIM HOSPITAL E MATERNIDADE DOIS PINHEIROS 

LTDA. VISTOS. Cuidam os presentes autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS, POR LESÃO 

TRAUMÁTICA MEDULAR IATROGÊNICA DECORRENTE DE BLOQUEIO 

ANESTÉSICO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DE EVIDÊNCIA, em 

trâmite entre as partes acima identificadas. A autora informou nos autos 

(ID n° 10466076) a necessidade do uso de uma órtese especial para 

auxiliá-la no tratamento fisioterápico, conforme o indicação do 

fisioterapeuta Dr. Marcelo Dal’Berto (ID n° 10466094), requerendo 

determinação judicial para que os requeridos providenciem o custeio da 

aquisição da órtese indicada. Determinada (ID n° 11217084) a 

manifestação da parte requerida quanto ao pedido da requerente, os 

requeridos Assaad Assad Nair e Hospital de Maternidade Pinheiros Ltda.- 

EPP, em petição anexa ao ID n° 11555421, discordaram do pedido de 

custeio da órtese indicada pelo fisioterapeuta da autora, denominada: 

Brace M.4 – AGR – Articulação Policêntrica Physioglide, questionando a 

ausência de descrição da evolução do tratamento fisioterápico da 

requerente, com a descrição do seu estado de saúde, quantidade de 

sessões de fisioterapia semanais/mensais necessárias para continuidade 

do tratamento. Pontuam ainda, que embora a indicação do fisioterapeuta 

tenha especificado uma órtese (Brace M.4 – AGR – Articulação 

Policêntrica Physioglide), consta a possibilidade do uso de “outra 

semelhante”, restando ausente a apresentação de outros orçamentos de 

modelos semelhantes, bem como indicaram a existência de uma órtese 

semelhante à indicada, com valor bem abaixo (R$ 1.794,44 – ID n° 

11555421 – p. 05) do orçamento apresentado pela requerente (R$ 

3.133,00 – ID n° 10466109 – p. 03). Por fim, pugnam pela revogação da 

tutela de urgência concedida à requerente, ante a falta de comprovação 

da necessidade de manutenção do tratamento, mediante laudos e exames 

complementares atualizados e, subsidiariamente, requerem, para liberação 

dos valores depositados em Juízo e manutenção do tratamento 

fisioterápico, que a autora apresente: as notas fiscais do tratamento 

fisioterápico realizados; laudos médicos e exames complementares 

atualizados, atestando a necessidade de continuidade do tratamento, com 

indicação da quantidade se sessões de fisioterapia imprescindíveis para o 

prosseguimento da terapia indicada. E ainda, citação do primeiro requerido 

via Carta Precatória. A autora se manifestou no evento de ID n° 12379100, 

rebatendo os argumentos expostos pelos requeridos, asseverando que o 

uso da órtese fora indicação do profissional habilitado para fazê-lo, e 

ainda, que o parecer com a evolução do tratamento da paciente deve ser 

realizado por médico competente. Apresentou documentos de ID n° 

12379052, 12379054 e 12379061. Por fim, requereu que seja a tutela de 

urgência mantida, bem como seja determinado que os requeridos arquem 

com o custo para aquisição da órtese indicada pelo fisioterapeuta, 

concordando com a órtese sugerida pelos requeridos (ID n° 11555421 – p. 

05) e, reiterou o pedido de citação do primeiro requerido via edital. No 

evento de ID n° 12447253, a autora requereu a expedição de alvará para 

levantamentos de valores depositados em Juízo. O primeiro requerido, Dr. 

Taylor da Silva Costa, manifestou-se apresentando contestação no evento 

de ID n° 12682505, bem como cumpriu a liminar concedida (ID n° 6137984), 

conforme comprovante de depósito anexo ao ID n° 12665637. Apresentou 

documentos anexos aos ID´s n° 12682541, 12682603, 12682640, 

12682689, 12682715, 12682742, 12682795, 12682846, 12682897, 

12682952, 12682999, 12683021, 12683061, 12683095, 12683143, 

12683179, 12683209, 12683217. Vieram os autos conclusos. Pois bem. 

Inicialmente, no que tange à citação do primeiro requerido por meio de 

edital, conforme requerido pela parte autora ou via carta precatória, 

conforme solicitados pelo segundo e terceiro requeridos, tais pedidos 

restam superados, já que o réu Taylor da Silva Costa, apresentou defesa 

nos autos, conforme se vê do evento ID n° 12682505. Em relação ao 

tratamento fisioterápico da requerente, que se consubstancia na tutela de 

urgência concedida, e, considerando as manifestações das partes, 

conforme acima relatado, entendo que a manutenção da tutela é medida 

que se impõem. Explico. No despacho de ID n° 4504959, que concedeu a 

tutela de urgência vindicada, restou determinado o seguinte, vejamos: “[...] 

Dessa forma, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para 

determinar que os requeridos paguem as despesas do tratamento de 

fisioterapia da requerente [...]” (grifei). Com efeito, o despacho de ID n° 

5506971 estabeleceu que os depósitos para o custeio do tratamento da 

requerente deveria ser efetuado semestralmente pelos requeridos, e 

ainda, que a continuação do tratamento deveria ser informado ao Juízo, 

mediante declaração de fisioterapeuta. O documento de ID nº 10466094 – 

p. 01, há indicação do fisioterapeuta, Dr. Marcelo Dal’Berto – Crefito n° 

34955f, quanto ao uso de uma órtese (joelho), para continuidade do 

tratamento da requerente, indicando um modelo específico, bem como a 

possibilidade do uso de outro modelo semelhante. Nessa esteira, a 

requerente apresentou no evento de ID n° 12379054, um laudo médico 

assinado pelo Dr. José Luís Maida Junior, datado em 17.08.2018, indicando 

a continuação do tratamento fisioterápico da paciente, para reforço da 

musculatura dos membros inferiores, principalmente ao redor do joelho 

direito. Em consonância ao laudo médico acima mencionado, o relatório do 

fisioterapeuta, Dr. Marcelo Dal’Berto (ID n° 12379061), descreve a 

evolução da reabilitação da requerente, bem como explana a necessidade 

de manutenção da fisioterapia e uso de órtese, podendo ser a mesma 

mencionada pelos requeridos (ID n° 11555421 – p. 05). Assim sendo, 

considerando que a indicação médica e fisioterápica alhures 

mencionadas, bem como a tutela de urgência deferida, no que tange ao 

custeio das despesas do referido tratamento pela parte requerida, não há 

que se falar em revogação da tutela, assim, indefiro tal pedido. Isso posto, 

determino que os requeridos efetuem a aquisição e entrega da órtese 

modelo Brace para joelho Don Joy 4Titude (ID n° 11555421 - p. 05), 

indicada pelos requeridos, necessária a continuidade do tratamento 

fisioterápico, no prazo de 15 (quinze) dias, já que tanto a autora (ID n° 
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12379100 - p. 07), como o profissional competente (ID n° 12379061 - p. 

01) ratificaram o uso da referida órtese. Ressalto, que os requeridos 

deverão apresentar ao Juízo as notas fiscais e comprovante de entrega 

da órtese, devidamente assinada pela requerente ou seu representante 

legal. No mesmo prazo acima, os requeridos Taylor da Silva Costa e 

Hospital de Maternidade Pinheiros Ltda.- EPP deverão efetuar o depósito 

do valor referente ao 2º semestre de 2017, para custeio das sessões de 

fisioterapia prescritas à autora, sob pena de aplicação de multa diária, que 

fixo no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais). Destaco, que o segundo 

requerido já efetuou o pagamento referente ao 2° semestre de 2017, para 

fins de manutenção do tratamento da autora, conforme verifica-se no 

evento de ID n° 115555423. No mais, defiro o levantamento dos valores 

depositados em juízo nos ID´s n° 11555423 e 12465637 em favor da parte 

autora, tendo em vista que já indicou a conta bancária para transferência 

da importância (ID nº 12447253). Expeça-se o alvará judicial, com as 

cautelas de praxe. A requerente deverá apresentar a este Juízo o 

cronograma semestral das sessões de fisioterapia a serem realizadas 

para manutenção do tratamento fisioterápico, devidamente assinado pelo 

profissional que a atente, bem como os comprovantes e notas fiscais dos 

serviços já prestados, no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, intime-se a 

parte autora, para que impugne a contestação apresentada pelo primeiro 

requerido (ID n° 12682505), bem como os documentos anexos (ID n° 

12682541, 12682603, 12682640, 12682689, 12682715, 12682742, 

12682795, 12682846, 12682897, 12682952, 12682999, 12683021, 

12683061, 12683095, 12683143, 12683179, 12683209, 12683217), no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos imediatamente para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Lucas 

do Rio Verde/MT, 07 de maio de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001717-82.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BAYER S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS OAB - SP166496 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLICE BERTOLDI (REQUERIDO)

NEUZA TEREZINHA DE CARLI BERTOLDI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1001717-82.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 3.891.429,86; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261). Partes do processo: 

REQUERENTE: BAYER S.A. REQUERIDO: OLICE BERTOLDI, NEUZA 

TEREZINHA DE CARLI BERTOLDI Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de advogado(a) do REQUERENTE, para que 

providencie o pagamento da diligência do oficial de justiça que perfaz o 

valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após 

juntar comprovante nos autos. LUCAS DO RIO VERDE, 7 de maio de 2018. 

Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª 

VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO 

GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - 

CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 152618 Nr: 1488-42.2018.811.0045

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON CADORE, VALDIRENE SEROISKA, ANTONIO 

JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS, GILOMAR PELICIOLI, IVAN LUIZ BRISOT, 

ADRIANA LANZARIN BREZOLIN, NILSO BUSATTA, GERALDO COSTA 

BEBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUTURA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERLISE MARCHIORI - 

OAB:20014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por motivo de foro íntimo, dou-me por suspeita, nos termos do art. 145, § 

1º do CPC.

 Apense-se os presentes aos autos da Ação de Execução de Título 

Extrajudicial n.º 2319-47.2005 (código: 17068).

Após, remetam-se os presentes autos à minha substituta legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 42988 Nr: 3294-59.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C S I SUPERMERCADO LTDA ME, ILIANO 

LANZARIN, SÉRGIO NARCISO GUNTZEL, LOURDES GUNTZEL, NILZA 

DEJANIRA ISRAEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER - OAB:OAB/PR 

22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por sua vez, tendo em conta que os veículos existentes encontram-se 

gravados de restrições, deixei de proceder, por ora, qualquer 

constrição.Assim, intime-se o exequente para requerer o que entender de 

direito para prosseguimento do feito, indicando, desde já, novo endereço 

para que seja efetivada a citação dos devedores Sérgio Narciso Guntzel, 

Lourdes Guntzel e Nilza Dejanira Israel. Prazo: 10 (dez) dias.Cumpra-se, 

às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 122580 Nr: 1897-86.2016.811.0045

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GWDSS, LFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tentada a localização de novo endereço do requerido através dos 

sistemas conveniados (Infojud em anexo), tal diligência restou infrutífera, 

visto que fora obtido o mesmo endereço daquele já disposto nos autos (p. 

19).

Assim, oficie-se ao INSS requisitando informações acerca do endereço do 

requerido OLIVEIRA DE SOUSA SILVA, CPF n.º 282.828.318-67. Prazo: 15 

(quinze) dias.

Com a juntada de informações, intime-se a autora para manifestação, 

após, conclusos.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 98627 Nr: 4894-13.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PONTUAL FACTORING MERCANTIL LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI, CAREN BERGAMASCHI 

MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:13288/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO FRANCISCO 

BERGAMASCHI JUNIOR - OAB:8384-B/MT

 Foi requerida a penhora on-line do valor devido, em face do não 

cumprimento voluntário da obrigação.

Como se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial (anexo) a solicitação 

de bloqueio foi efetuada, contudo foram encontradas quantias 

consideradas irrisórias, frente ao total da dívida executada, de modo que 

promovi o desbloqueio do valor, com fundamento no art. 836, do CPC.

Procedi ainda, consulta de veículos existentes em nome dos executados, 

via sistema RENAJUD.

Consigo que realizei restrição de licenciamento e registro de penhora do 

veículo I/VW AMAROK CD 4X4, placa: NUF-1981, em nome da executada 

CAREN BERGAMASCHI MUSSI, através do sistema conveniado (extrato 
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anexo).

Por sua vez, tendo em conta que os demais veículos em nome dos 

executados já se encontram gravados de diversas restrições, deixei de 

proceder, por ora, qualquer constrição quanto a estes (extrato anexo).

Intimem-se os executados sobre a penhora realizada via sistema 

RENAJUD.

Igualmente, intime-se o exequente da constrição realizada, bem como das 

informações obtidas através do sistema INFOJUD, devendo requerer o que 

entender de direito para prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Face ao caráter sigiloso das informações requisitadas através do sistema 

INFOJUD, os documentos deverão ser arquivados em pasta própria na 

Secretaria do Juízo, facultado o acesso tão-somente ao exequente e seus 

advogados.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 22098 Nr: 16-89.2007.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSAELENE SILVEIRA MOLINARI, CRISTIANO SILVEIRA 

MOLINARI, PAULA RENATA SILVEIRA MOLINARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO VICENTE GIRARDI, GIANDRO DE 

MARCO GIRARDI, MAFRE VERACRUZ SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GAYA LEHN SCHNEIDER - 

OAB:MT/14.995-A, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - OAB:MT - 8194 -A, 

PAULO AUGUSTO MACHADO PEREIRA - OAB:MS/8.858

 Assim, intime-se o executado, através de seu advogado, via DJE, ou, na 

falta deste, seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou 

pelo correio (art. 854, § 2.º, do CPC), para tomar conhecimento da 

constrição e, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

MANIFESTAÇÃO, comprovando a caracterização das matérias do art. 854, 

§ 3º, do CPC, sob pena de preclusão.Apresentada manifestação no 

quinquídio epigrafado, quanto às matérias do art. 854, § 3.º, do CPC, diga o 

exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, após voltem os autos conclusos 

para deliberação, na forma do art. 854, § 4.º, do CPC.Consigno que, 

eventual necessidade de liberação dos valores ao executado será 

cumprida com a devida agilidade por meio de alvará eletrônico 

automatizado.Procedi ainda, nesta data, a restrição de transferência dos 

veículos existentes em nome do executado, via sistema RENAJUD (em 

anexo). Ciência à exequente do bloqueio e restrição realizada, devendo 

requerer o que entender de direito para prosseguimento do feito, no prazo 

de 10 (dez) dias.Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 98626 Nr: 4893-28.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULTI FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:13288/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO FRANCISCO 

BERGAMASCHI JUNIOR - OAB:8384-B/MT

 Foi requerida a penhora on-line do valor devido, em face do não 

cumprimento voluntário da obrigação.

No entanto, conforme se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial 

(anexo), a solicitação de bloqueio foi efetuada, mas nenhum valor 

disponível foi encontrado nas contas bancárias em nome do devedor.

Procedi ainda, consulta de veículos existentes em nome do executado, via 

sistema RENAJUD, conforme informativo anexo.

Por sua vez, tendo em conta que todos os veículos já se encontram 

gravados de diversas restrições, deixei de proceder, por ora, qualquer 

constrição.

Ciência ao exequente das informações obtidas através dos sistemas 

informatizados, devendo requerer o que entender de direito para 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Face ao caráter sigiloso das informações requisitadas através do sistema 

INFOJUD, os documentos deverão ser arquivados em pasta própria na 

Secretaria do Juízo, facultado o acesso tão-somente ao exequente e seus 

advogados.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 108090 Nr: 2891-51.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA, FABIANA 

KROLING DE SOUZA, WESLEY DE OLIVEIRA, RITA MARIA KROHLING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10.752-B/MT, ELOANE 

VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:OAB/MT 20.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimação da advogada do exequente 

para comparecer perante essa secretaria e retirar a Certidão de protesto 

expedida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 33303 Nr: 3174-84.2009.811.0045

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN ADRIANI SCHVINN ROSPIERSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:14911-B/MT, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A

 Defiro o pedido de dilação de prazo formulado pelo banco (p. 159).

Decorrido o prazo sem a juntada dos documentos pela parte embargada, 

manifeste-se a embargante no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 17068 Nr: 2319-47.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUTURA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATO BRANCO ARMAZÉNS GERAIS LTDA, 

VALDIR PASSARINI CASONATTO, ANGELO CASONATTO, MARIA LUCIA 

ONESCO CASONATO, ALICE CASONATO, ESPÓLIO SANTA CASONATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PIVA - OAB:9988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL CASONATTO - 

OAB:MT/10.798

 Vistos.

Considerando a distribuição por dependência dos Embargos de Terceiro 

com Pedido Liminar n.º 1488-42.2018 (código: 152618), à este processo, 

por motivo de foro íntimo superveniente (art. 145, § 1º, do CPC), declaro a 

partir desta data, o meu impedimento para prosseguir no presente feito.

Cumpra-se o determinado nos Embargos de Terceiro com Pedido Liminar 

(código: 152618), após, remetam-se os autos à minha substituta legal.

Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 94630 Nr: 1557-16.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAZIN COM. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SPERB DE PAOLA - 

OAB:16015

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 VISTOS, ETC.

Cuida-se de AÇÃO ORDINÁRIA, em tramite entre as partes acima 

identificadas.
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Em petição de p. 178/179, a parte requerente informou a quitação das 

taxas referente ao exercício de 2014/2015, pugnando pela extinção do 

feito, bem como levantamento do valor depositado em Juízo (pp. 157/159).

O Município de Lucas do Rio Verde/MT manifestou-se à p. 180, exarando 

sua concordância com o pedido da parte autora, requerendo a extinção do 

feito.

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos o presente acordo havido entre as partes (pp. 170/171) e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, fazendo-o por 

sentença.

Sem custas remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º, do Código de 

Processo Civil.

No mais, defiro o levantamento do montante depositado em Juízo, em favor 

da parte requerente, em relação aos comprovantes acostados às pp. 

157/159, no valor de R$ 20.685,17 (vinte mil, seiscentos e oitenta e cinco 

reais e dezessete centavos), acrescido da correção monetária incidente 

sobre a quantia acima.

Intime-se a parte autora, para que no prazo de 10 (dez) dias, informe a 

conta bancária para transferência do valor acima referido. Devidamente 

informado os dados bancários, expeça-se o alvará judicial, com as 

cautelas de praxe e estilo.

Transitada em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 101263 Nr: 22167-05.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THEREZA RIBEIRO NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Acolho os embargos de declaração do INSS de pp. 80/81, considerando a 

omissão no dispositivo da sentença de p. 76/verso e 77, que deixou de 

fixar a data do início do benefício.

Assim, fixo como marco inicial, a data do R.A (Requerimento 

Administrativo), ou seja, 14/09/2011 (p. 22).

A presente, passa a integrar o dispositivo sentença proferida às pp. 

75/77.

No mais, mantendo os demais termos da aludida sentença, com vista ao 

seu integral cumprimento.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 94300 Nr: 1255-84.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA ALVES DE ANHAIA VIEIRA, 

ELISANGELA ALVES DE ANHAIA, VILMAR VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREIA 

DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Intime-se a parte executada, para efetuar o pagamento do débito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo in albis, certifique-se e torne-me os autos conclusos 

para análise dos demais pedidos formulados à p. 56/verso.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 94300 Nr: 1255-84.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA ALVES DE ANHAIA VIEIRA, 

ELISANGELA ALVES DE ANHAIA, VILMAR VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREIA 

DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado à central 

de mandados é necessário que a parte autora providencie o pagamento 

das diligências do oficial de justiça que perfaz o valor de R$ 90,00, a guia 

de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 147001 Nr: 7576-33.2017.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO MECANICA H M LTDA ME, SILMARA COSTA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-/MT

 VISTO.

Trata-se de Embargos por Negativa Geral interposto pelo Núcleo de Prática 

Jurídica – Faculdade La Salle, na qualidade de curador especial da parte 

embargante Auto Mecânica HM Ltda-ME e Silmara Costa de Oliveira, 

citados por edital no feito executivo em apenso (código: 88454).

Pois bem. Defiro o pedido de gratuidade de justiça.

Intime-se o banco embargado para, querendo, apresentar impugnação, no 

prazo de quinze dias (art. 920, I, do CPC).

Decorrido o prazo in albis, certifique-se e torne-me conclusos para 

deliberações.

No mais, proceda a escrivania com o cadastro dos advogados das partes 

no sistema Apolo, capa os autos e onde mais couber, para que recebam 

as notificações e intimações dos atos procesuais.

Intime-se e Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 151207 Nr: 573-90.2018.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EHDSD, RMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALMA ALVES TASSI - 

OAB:MG/76.355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MARZARI - 

OAB:MT/15507, DANUSA SERENA ONEDA - OAB:13.124-B/MT, 

MARCELA SANTANA MIRANDA - OAB:15861/MT

 VISTO.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Intime-se a embargada para, querendo, apresentar impugnação, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 920, “caput” do CPC).

Decorrido o prazo supra, tornem-me os autos conclusos para designação 

de audiência de conciliação.

Processe-se em SEGREDO DE JUSTIÇA.

 Apense-se aos autos de n.º 2619-57.2015.811.0045 – Código: 107576.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 151410 Nr: 685-59.2018.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO NORTE SERVIÇOS DE COLHEITA LTDA - ME 

(CENTRO NORTE COLHEITA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 
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BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-/MT

 VISTO.

Trata-se de Embargos por Negativa Geral interposto pela Núcleo de Prática 

Jurídica – Faculdade La Salle, na qualidade de curadora especial da parte 

embargante Centro Norte de Serviços de Colheita Ltda – ME (Centro Norte 

Colheita), citada por edital no feito executivo em apenso (código: 91747).

Pois bem. Intime-se o banco embargado para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo de quinze dias (art. 920, I, do CPC).

Decorrido o prazo in albis, certifique-se e torne-me conclusos para 

deliberações.

Por fim, proceda-se a escrivania com o cadastro dos advogados das 

partes no sistema Apolo, capa dos autos e onde mais couber, para que 

recebam as intimações e notificações do atos processuais.

Intime-se e Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde/MT, 30 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 153341 Nr: 1918-91.2018.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDEMAR FERREIRA MOURAO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-/MT

 VISTO.

Trata-se de EMBARGOS POR NEGATIVA GERAL interposto pela Núcleo de 

Prática Jurídica – Faculdade La Salle, na qualidade de curadora especial 

da parte embargante Aldemar Ferreira Mourão - ME, citada por edital no 

feito executivo (código: 40773).

Pois bem. Intime-se o banco embargado para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo de quinze dias (art. 920, I, do CPC).

Decorrido o prazo in albis, certifique-se e torne-me conclusos para 

deliberações.

Apense-se aos autos de n.º 1078-28.2011.811.0045 – Código: 40773.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 87527 Nr: 1355-73.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RONALDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA V. BORGES MARTINS 

- OAB:MT/13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-/MT

 Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos o presente acordo havido entre as partes nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do CPC.SUSPENDO o trâmite processual pelo prazo de 

15 (quinze) dias, para que seja comprovado pelas partes o integral 

adimplemento do acordo homologado.Custas remanescentes, pela parte 

executada, se houverem, de acordo com o avençado. Os honorários 

advocatícios acordados, no valor de R$ 400 (quatrocentos reais), deverão 

ser pagos aos patronos atuantes na presente ação na proporção de 60% 

(sessenta por cento) ao atual patrono e 40% (quarenta por cento) ao 

patrono que protocolou a demanda.Transitada em julgado e cumprida as 

determinações acima, ou decorrido o prazo in albis, arquivem-se os autos 

com as cautelas de estilo.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 124730 Nr: 2847-95.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON LUIZ MAYER - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Menegatti - 

OAB:12029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado de 

penhora à central de mandados é necessário que a parte autora 

providencie o pagamento da diligência do oficial de justiça que perfaz o 

valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após 

juntar comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 84610 Nr: 4149-04.2012.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELANDES DE JESUS SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT/15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, em tramite entre as partes 

acima identificadas.

Em petição de p. 86, a parte requerente informou a quitação integral do 

acordo homologado (p. 83/verso).

Assim, tendo em vista o adimplemento integral da obrigação, DECLARO 

EXTINTO o processo.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de 

estilo.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 145941 Nr: 6834-08.2017.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIVA APARECIDA CAPOBIANCO JULIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO JULIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA ABECHE ROCHA - 

OAB:PR/17999, PAULO EDSON FRANCO - OAB:29676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o mandado de 

avaliação à central de mandados é necessário que a parte autora 

providencie o pagamento da diligência do oficial de justiça que perfaz o 

valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após 

juntar comprovante nos autos, sob pena de devolução da missiva vez que 

se encontra paralisada por mais de 30 (trinta) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 27279 Nr: 1245-50.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI ROSPIERSKI, MIRIAN ADRIANI SCHVINN 

ROSPIERSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CHAVES 

BARCELLOS - OAB:31602/RS, Edivani Pereira da Silva - OAB:OAB/MT 

10235, SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - OAB:OAB/MT 14595-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR 

- OAB:17765A, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6781/MT

 Manifeste o exequente sobre petição e documentos de pp. 48/104, no 

prazo de 10(dez) dias, sob pena de preclusão.

Em seguida conclusos para análise.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 27279 Nr: 1245-50.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI ROSPIERSKI, MIRIAN ADRIANI SCHVINN 

ROSPIERSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CHAVES 

BARCELLOS - OAB:31602/RS, Edivani Pereira da Silva - OAB:OAB/MT 

10235, SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - OAB:OAB/MT 14595-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR 

- OAB:17765A, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6781/MT

 Posto isto, rejeito os pedidos e ordeno:1)A expedição de termo de 

penhora dos imóveis indicados, matriculas relacionadas às p41/47. 

Devendo observar que o imóvel, com matricula de nº 70 (p. 44/48), a 

penhora deve recair apenas sobre 70% do bem, cota parte pertencente 

aos executados.2)Após a assinatura do termo de penhora, intimem-se os 

executados da penhora realizada.3)Após, expeça-se mandado, para 

avaliação dos bens.4) Diga o exequente qual das planilhas anexadas se 

refere ao valor do débito desta ação (pp. 130/136), no prazo de 

15(quinze) dias.5) Por fim, proceda a inserção do nome do advogado do 

executado no sistem, viabilizando a realização das intimações 

eletrônicas.6) Intimem-se e Cumpra. Expeça-se o necessário.

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000631-51.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARTINS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000631-51.2018.8.11.0021 REQUERENTE: JOSE 

MARTINS GONCALVES Malgrado tenha o requerente alegado que 

perfizera o requerimento administrativo do benefício que pleiteia, não 

consta nos autos tal pedido ou mesmo a negativa de sua concessão. 

Diante do exposto, determino que seja o requerente intimado para, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar a prévia negativa do requerimento 

administrativo, sob pena de indeferimento da petição inicial. Cumpra-se. 

Água Boa, 7 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000619-37.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURDES ZANCHET PIZZATTO (EXECUTADO)

CLAUDINO PIZZATTO (EXECUTADO)

HELTON PIZZATTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000619-37.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: BANCO 

DO BRASIL S.A Considerando que não consta nos autos o pagamento das 

custas e despesas processuais, eis que a guia de n.º 

73637.136.04.2018-0 não fora arrecadada, malgrado tenha seu 

vencimento em 05 (cinco) do mês e ano em tela, determino que seja o 

exequente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas 

e despesas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. 

Cumpra-se. Água Boa, 7 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000623-74.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DENISSON AQUINO DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA ALVES DE SOUZA OAB - MT0006426S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANETE REJANE BREIER WEBBER (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000623-74.2018.8.11.0021 AUTOR: DENISSON 

AQUINO DA ROCHA Malgrado tenha a parte autora requerido os 

benefícios da assistência judiciária, é possível perceber pela inicial a 

existência de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais 

para a concessão de gratuidade. Assim, nos termos do artigo 99, 

parágrafo 2º da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de 

Processo Civil), intime-se a parte para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprove o preenchimento dos referidos pressupostos. Cumpra-se. Água 

Boa, 7 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000078-04.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE WAUTOMWEHO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000078-04.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CRISTIANE WAUTOMWEHO XAVANTE O atual Código de Processo Civil, 

inovando no ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, 

expressamente, o princípio da cooperação. Por referida norma 

principiológica, insculpida primeiramente no capítulo do regramento adjetivo 

que trata das Normas Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos 

do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido 

princípio, que nada mais é do que um corolário do princípio constitucional 

do contraditório, “o contraditório é valorizado como instrumento 

indispensável ao aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como 

uma regra formal que deve ser observada para que a decisão seja válida 

(DIDIER JR, Fredie, Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito 

processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida 

norma é que as partes podem – e agora devem – cooperar com o 

Judiciário para que a decisão meritória seja alcançada da melhor forma 

possível. Não se trata de mera ilação filosófica acerca da natureza do 

processo, mas de questão prática que demanda a efetiva oportunização 

das partes na influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, 

Daniel Amorim Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 

1º Ed. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o 

juiz vem naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes oportunizada, 

após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 
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adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 7 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000038-22.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA RENHIO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000038-22.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CARMELITA RENHIO XAVANTE O atual Código de Processo Civil, inovando 

no ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o 

princípio da cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida 

primeiramente no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas 

Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada 

mais é do que um corolário do princípio constitucional do contraditório, “o 

contraditório é valorizado como instrumento indispensável ao 

aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como uma regra formal 

que deve ser observada para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, 

Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, 

parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida norma é que 

as partes podem – e agora devem – cooperar com o Judiciário para que a 

decisão meritória seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata 

de mera ilação filosófica acerca da natureza do processo, mas de 

questão prática que demanda a efetiva oportunização das partes na 

influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem 

naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes oportunizada, 

após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 
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todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 7 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000217-53.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA TEPEWAHUTUO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000217-53.2018.8.11.0021 REQUERENTE: HELENA 

TEPEWAHUTUO XAVANTE O atual Código de Processo Civil, inovando no 

ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o 

princípio da cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida 

primeiramente no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas 

Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada 

mais é do que um corolário do princípio constitucional do contraditório, “o 

contraditório é valorizado como instrumento indispensável ao 

aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como uma regra formal 

que deve ser observada para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, 

Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, 

parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida norma é que 

as partes podem – e agora devem – cooperar com o Judiciário para que a 

decisão meritória seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata 

de mera ilação filosófica acerca da natureza do processo, mas de 

questão prática que demanda a efetiva oportunização das partes na 

influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem 

naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes oportunizada, 

após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 
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tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 7 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000218-38.2018.8.11.0021 REQUERENTE: HELENA 

TEPEWAHUTUO XAVANTE O atual Código de Processo Civil, inovando no 

ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o 

princípio da cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida 

primeiramente no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas 

Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada 

mais é do que um corolário do princípio constitucional do contraditório, “o 

contraditório é valorizado como instrumento indispensável ao 

aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como uma regra formal 

que deve ser observada para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, 

Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, 

parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida norma é que 

as partes podem – e agora devem – cooperar com o Judiciário para que a 

decisão meritória seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata 

de mera ilação filosófica acerca da natureza do processo, mas de 

questão prática que demanda a efetiva oportunização das partes na 

influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem 

naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes oportunizada, 

após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 
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pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 7 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000202-84.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

DOMINGA REBOTSI O O atual Código de Processo Civil, inovando no 

ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o 

princípio da cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida 

primeiramente no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas 

Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada 

mais é do que um corolário do princípio constitucional do contraditório, “o 

contraditório é valorizado como instrumento indispensável ao 

aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como uma regra formal 

que deve ser observada para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, 

Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, 

parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida norma é que 

as partes podem – e agora devem – cooperar com o Judiciário para que a 

decisão meritória seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata 

de mera ilação filosófica acerca da natureza do processo, mas de 

questão prática que demanda a efetiva oportunização das partes na 

influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem 

naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes oportunizada, 

após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 
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petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 7 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000029-60.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA RENHIO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO LOUZADA CARPENA OAB - RS46582 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000029-60.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CARMELITA RENHIO XAVANTE O atual Código de Processo Civil, inovando 

no ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o 

princípio da cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida 

primeiramente no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas 

Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada 

mais é do que um corolário do princípio constitucional do contraditório, “o 

contraditório é valorizado como instrumento indispensável ao 

aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como uma regra formal 

que deve ser observada para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, 

Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, 

parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida norma é que 

as partes podem – e agora devem – cooperar com o Judiciário para que a 

decisão meritória seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata 

de mera ilação filosófica acerca da natureza do processo, mas de 

questão prática que demanda a efetiva oportunização das partes na 

influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem 

naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes oportunizada, 

após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 
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absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 7 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000220-08.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA TEPEWAHUTUO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000220-08.2018.8.11.0021 REQUERENTE: HELENA 

TEPEWAHUTUO XAVANTE O atual Código de Processo Civil, inovando no 

ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o 

princípio da cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida 

primeiramente no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas 

Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada 

mais é do que um corolário do princípio constitucional do contraditório, “o 

contraditório é valorizado como instrumento indispensável ao 

aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como uma regra formal 

que deve ser observada para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, 

Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, 

parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida norma é que 

as partes podem – e agora devem – cooperar com o Judiciário para que a 

decisão meritória seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata 

de mera ilação filosófica acerca da natureza do processo, mas de 

questão prática que demanda a efetiva oportunização das partes na 

influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem 

naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes oportunizada, 

após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 
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de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 7 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000200-17.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGA REBOTSI O (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PINE S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000200-17.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

DOMINGA REBOTSI O O atual Código de Processo Civil, inovando no 

ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o 

princípio da cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida 

primeiramente no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas 

Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada 

mais é do que um corolário do princípio constitucional do contraditório, “o 

contraditório é valorizado como instrumento indispensável ao 

aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como uma regra formal 

que deve ser observada para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, 

Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, 

parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida norma é que 

as partes podem – e agora devem – cooperar com o Judiciário para que a 

decisão meritória seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata 

de mera ilação filosófica acerca da natureza do processo, mas de 

questão prática que demanda a efetiva oportunização das partes na 

influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem 

naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes oportunizada, 

após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 
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literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 7 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000053-88.2018.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

JOSE TSINHOTSE O atual Código de Processo Civil, inovando no 

ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o 

princípio da cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida 

primeiramente no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas 

Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada 

mais é do que um corolário do princípio constitucional do contraditório, “o 

contraditório é valorizado como instrumento indispensável ao 

aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como uma regra formal 

que deve ser observada para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, 

Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, 

parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida norma é que 

as partes podem – e agora devem – cooperar com o Judiciário para que a 

decisão meritória seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata 

de mera ilação filosófica acerca da natureza do processo, mas de 

questão prática que demanda a efetiva oportunização das partes na 

influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem 

naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes oportunizada, 

após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 
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maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 7 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000188-03.2018.8.11.0021 REQUERENTE: MANOEL 

PAREUPTSE XAVANTE O atual Código de Processo Civil, inovando no 

ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o 

princípio da cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida 

primeiramente no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas 

Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada 

mais é do que um corolário do princípio constitucional do contraditório, “o 

contraditório é valorizado como instrumento indispensável ao 

aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como uma regra formal 

que deve ser observada para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, 

Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, 

parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida norma é que 

as partes podem – e agora devem – cooperar com o Judiciário para que a 

decisão meritória seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata 

de mera ilação filosófica acerca da natureza do processo, mas de 

questão prática que demanda a efetiva oportunização das partes na 

influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem 

naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes oportunizada, 

após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102518/5/2018 Página 414 de 825



caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 7 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000106-69.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSEREWARI XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000106-69.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

TSEREWARI XAVANTE O atual Código de Processo Civil, inovando no 

ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o 

princípio da cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida 

primeiramente no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas 

Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada 

mais é do que um corolário do princípio constitucional do contraditório, “o 

contraditório é valorizado como instrumento indispensável ao 

aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como uma regra formal 

que deve ser observada para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, 

Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, 

parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida norma é que 

as partes podem – e agora devem – cooperar com o Judiciário para que a 

decisão meritória seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata 

de mera ilação filosófica acerca da natureza do processo, mas de 

questão prática que demanda a efetiva oportunização das partes na 

influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem 

naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes oportunizada, 

após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102518/5/2018 Página 415 de 825



de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 7 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000195-92.2018.8.11.0021
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Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000195-92.2018.8.11.0021 REQUERENTE: WA ANE 

TSIPTE XAVANTE O atual Código de Processo Civil, inovando no 

ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o 

princípio da cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida 

primeiramente no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas 

Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada 

mais é do que um corolário do princípio constitucional do contraditório, “o 

contraditório é valorizado como instrumento indispensável ao 

aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como uma regra formal 

que deve ser observada para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, 

Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, 

parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida norma é que 

as partes podem – e agora devem – cooperar com o Judiciário para que a 

decisão meritória seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata 

de mera ilação filosófica acerca da natureza do processo, mas de 

questão prática que demanda a efetiva oportunização das partes na 

influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem 

naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes oportunizada, 

após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 
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o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 7 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000215-83.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELICIA TSINHOTSE E O XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):
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Referência: autos n.º 1000215-83.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

VALDELICIA TSINHOTSE E O XAVANTE O atual Código de Processo Civil, 

inovando no ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, 

expressamente, o princípio da cooperação. Por referida norma 

principiológica, insculpida primeiramente no capítulo do regramento adjetivo 

que trata das Normas Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos 

do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido 

princípio, que nada mais é do que um corolário do princípio constitucional 

do contraditório, “o contraditório é valorizado como instrumento 

indispensável ao aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como 

uma regra formal que deve ser observada para que a decisão seja válida 

(DIDIER JR, Fredie, Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito 

processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida 

norma é que as partes podem – e agora devem – cooperar com o 

Judiciário para que a decisão meritória seja alcançada da melhor forma 

possível. Não se trata de mera ilação filosófica acerca da natureza do 

processo, mas de questão prática que demanda a efetiva oportunização 

das partes na influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, 

Daniel Amorim Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 

1º Ed. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o 

juiz vem naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes oportunizada, 

após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 
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de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 7 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000203-69.2018.8.11.0021 REQUERENTE: IRANDA 

RENWA O atual Código de Processo Civil, inovando no ordenamento 

jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o princípio da 

cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida primeiramente 

no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas Fundamentais do 

Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva 

(artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada mais é do que um 

corolário do princípio constitucional do contraditório, “o contraditório é 

valorizado como instrumento indispensável ao aprimoramento da decisão 

judicial, e não apenas como uma regra formal que deve ser observada 

para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, Curso de Direito 

Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e 

processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. Juspodivm, 2016). A 

interpretação que se extrai de referida norma é que as partes podem – e 

agora devem – cooperar com o Judiciário para que a decisão meritória 

seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata de mera ilação 

filosófica acerca da natureza do processo, mas de questão prática que 

demanda a efetiva oportunização das partes na influenciação do 

magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, 

Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC. 

Partindo de tais premissas, e considerando a atual fase processual, 

vemos que o caso seria de sanear e organizar o processo, delimitando o 

juiz as questões de fato e direto controvertidas, o ônus e a distribuição 

probante bem como, se for o caso, delimitar a atividade probatória. Porém, 

pelas circunstâncias do feito, não há como saneá-lo neste momento. 

Primeiro porque não fora às partes oportunizada, após a estabilização da 

demanda, qualquer manifestação específica acerca do que entendem elas 

sobre as questões de fato e direito supostamente controvertidas. E 

entendemos que, pelo princípio da cooperação, tal manifestação deve ser 

oportunizada, eis que na inicial não detém o autor, ainda, acesso ao mérito 

da defesa do réu, que pode, por vezes, confessar parte do direito 

controvertido ou mesmo não contestar algum ponto fático específico. Além 

disso, malgrado a lei preveja a possibilidade de marcação de audiência 

para tal finalidade, nada obsta que seja oportunizada a manifestação 

específica acerca do tema, o que garante inclusive maior celeridade no 

processo. Ademais, não houvera, como exigido por lei, a especificação de 

provas, mas somente o uso do adágio de que intencionam as partes 

provar o alegado com a utilização de todos os meios probatórios 

admitidos. Saliente-se que o atual Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105, 

de 16 de Março de 2015), mantendo a tradição processual pátria, 

especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: Art. 319. A petição inicial 

indicará: (…) VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a 

verdade dos fatos alegados; A intenção do legislador, ao manter referido 

dispositivo referente ao requisito da petição inicial, fora a de – ao nosso 

ver – cumprir com o comando insculpido no artigo 5º, inciso LV da 

Constituição Federal, eis que a argumentação, já na petição inicial, das 

provas que pretende a parte produzir é, na verdade, uma clara indicação 

de que impossível é a surpresa processual, em absoluto respeito ao 

princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é que o diploma adjetivo 

cível, da mesma forma, trouxe como requisito da contestação a 

especificação das provas que o réu pretende produzir (artigo 336 caput 

do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento de todos os 

referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a menção, tanto 

na petição inicial quanto na contestação, o pedido de produção de “todas 

as provas admitidas em direito”, como de fato ocorrera. Se fossemos levar 

em consideração a normativa citada, ipsis literis, haver-se-ia a 

necessidade de determinar a emenda da grande maioria das petições 

iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, caso seria de 

declaração da preclusão da possibilidade de especificação de provas. No 

entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou o 

entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios de 

prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg no 
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REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se realmente 

fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima necessidade de 

que a indicação das provas constasse em lei nas fases postulatória e 

contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer carga 

indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de Processo 

Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela qual 

entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve se 

alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 7 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000077-19.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CRISTIANE WAUTOMWEHO XAVANTE O atual Código de Processo Civil, 

inovando no ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, 

expressamente, o princípio da cooperação. Por referida norma 

principiológica, insculpida primeiramente no capítulo do regramento adjetivo 

que trata das Normas Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos 

do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido 

princípio, que nada mais é do que um corolário do princípio constitucional 

do contraditório, “o contraditório é valorizado como instrumento 

indispensável ao aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como 

uma regra formal que deve ser observada para que a decisão seja válida 

(DIDIER JR, Fredie, Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito 

processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida 

norma é que as partes podem – e agora devem – cooperar com o 

Judiciário para que a decisão meritória seja alcançada da melhor forma 

possível. Não se trata de mera ilação filosófica acerca da natureza do 

processo, mas de questão prática que demanda a efetiva oportunização 

das partes na influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, 

Daniel Amorim Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 

1º Ed. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o 

juiz vem naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes oportunizada, 

após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 
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carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 7 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000219-23.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA TEPEWAHUTUO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000219-23.2018.8.11.0021 REQUERENTE: HELENA 

TEPEWAHUTUO XAVANTE O atual Código de Processo Civil, inovando no 

ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o 

princípio da cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida 

primeiramente no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas 

Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada 

mais é do que um corolário do princípio constitucional do contraditório, “o 

contraditório é valorizado como instrumento indispensável ao 

aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como uma regra formal 

que deve ser observada para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, 

Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, 

parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida norma é que 

as partes podem – e agora devem – cooperar com o Judiciário para que a 

decisão meritória seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata 

de mera ilação filosófica acerca da natureza do processo, mas de 

questão prática que demanda a efetiva oportunização das partes na 

influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem 

naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes oportunizada, 

após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 
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qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 7 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)
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BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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(ADVOGADO)
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ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000075-49.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CRISTIANE WAUTOMWEHO XAVANTE O atual Código de Processo Civil, 

inovando no ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, 

expressamente, o princípio da cooperação. Por referida norma 

principiológica, insculpida primeiramente no capítulo do regramento adjetivo 

que trata das Normas Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos 

do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido 

princípio, que nada mais é do que um corolário do princípio constitucional 

do contraditório, “o contraditório é valorizado como instrumento 

indispensável ao aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como 

uma regra formal que deve ser observada para que a decisão seja válida 

(DIDIER JR, Fredie, Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito 

processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida 

norma é que as partes podem – e agora devem – cooperar com o 

Judiciário para que a decisão meritória seja alcançada da melhor forma 

possível. Não se trata de mera ilação filosófica acerca da natureza do 

processo, mas de questão prática que demanda a efetiva oportunização 

das partes na influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, 

Daniel Amorim Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 

1º Ed. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o 

juiz vem naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes oportunizada, 

após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 
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se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 7 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000216-68.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA TEPEWAHUTUO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000216-68.2018.8.11.0021 REQUERENTE: HELENA 

TEPEWAHUTUO XAVANTE O atual Código de Processo Civil, inovando no 

ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o 

princípio da cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida 

primeiramente no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas 

Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada 

mais é do que um corolário do princípio constitucional do contraditório, “o 

contraditório é valorizado como instrumento indispensável ao 

aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como uma regra formal 

que deve ser observada para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, 

Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, 

parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida norma é que 

as partes podem – e agora devem – cooperar com o Judiciário para que a 

decisão meritória seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata 

de mera ilação filosófica acerca da natureza do processo, mas de 

questão prática que demanda a efetiva oportunização das partes na 

influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem 

naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes oportunizada, 

após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 
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o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 7 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000073-79.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE WAUTOMWEHO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000073-79.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CRISTIANE WAUTOMWEHO XAVANTE O atual Código de Processo Civil, 

inovando no ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, 

expressamente, o princípio da cooperação. Por referida norma 

principiológica, insculpida primeiramente no capítulo do regramento adjetivo 

que trata das Normas Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos 

do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido 

princípio, que nada mais é do que um corolário do princípio constitucional 

do contraditório, “o contraditório é valorizado como instrumento 

indispensável ao aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como 

uma regra formal que deve ser observada para que a decisão seja válida 

(DIDIER JR, Fredie, Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito 

processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida 

norma é que as partes podem – e agora devem – cooperar com o 

Judiciário para que a decisão meritória seja alcançada da melhor forma 

possível. Não se trata de mera ilação filosófica acerca da natureza do 

processo, mas de questão prática que demanda a efetiva oportunização 

das partes na influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, 

Daniel Amorim Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 

1º Ed. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o 

juiz vem naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes oportunizada, 

após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 
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ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 7 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000204-54.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

WA UTOMO E XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000204-54.2018.8.11.0021 REQUERENTE: WA 

UTOMO E XAVANTE O atual Código de Processo Civil, inovando no 

ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o 

princípio da cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida 

primeiramente no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas 

Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada 

mais é do que um corolário do princípio constitucional do contraditório, “o 

contraditório é valorizado como instrumento indispensável ao 

aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como uma regra formal 

que deve ser observada para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, 

Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, 

parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida norma é que 

as partes podem – e agora devem – cooperar com o Judiciário para que a 

decisão meritória seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata 

de mera ilação filosófica acerca da natureza do processo, mas de 

questão prática que demanda a efetiva oportunização das partes na 

influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem 

naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes oportunizada, 

após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 
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Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 7 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000055-58.2018.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

JOSE TSINHOTSE O atual Código de Processo Civil, inovando no 

ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o 

princípio da cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida 

primeiramente no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas 

Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada 

mais é do que um corolário do princípio constitucional do contraditório, “o 

contraditório é valorizado como instrumento indispensável ao 

aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como uma regra formal 

que deve ser observada para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, 

Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, 

parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida norma é que 

as partes podem – e agora devem – cooperar com o Judiciário para que a 

decisão meritória seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata 

de mera ilação filosófica acerca da natureza do processo, mas de 

questão prática que demanda a efetiva oportunização das partes na 

influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem 

naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes oportunizada, 

após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 
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preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 7 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000048-66.2018.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

JOSE TSINHOTSE O atual Código de Processo Civil, inovando no 

ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o 

princípio da cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida 

primeiramente no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas 

Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada 

mais é do que um corolário do princípio constitucional do contraditório, “o 

contraditório é valorizado como instrumento indispensável ao 

aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como uma regra formal 

que deve ser observada para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, 

Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, 

parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida norma é que 

as partes podem – e agora devem – cooperar com o Judiciário para que a 

decisão meritória seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata 

de mera ilação filosófica acerca da natureza do processo, mas de 

questão prática que demanda a efetiva oportunização das partes na 

influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem 

naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes oportunizada, 

após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 
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indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 7 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000046-96.2018.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

JOSE TSINHOTSE O atual Código de Processo Civil, inovando no 

ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o 

princípio da cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida 

primeiramente no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas 

Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada 

mais é do que um corolário do princípio constitucional do contraditório, “o 

contraditório é valorizado como instrumento indispensável ao 

aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como uma regra formal 

que deve ser observada para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, 

Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, 

parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida norma é que 

as partes podem – e agora devem – cooperar com o Judiciário para que a 

decisão meritória seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata 

de mera ilação filosófica acerca da natureza do processo, mas de 

questão prática que demanda a efetiva oportunização das partes na 

influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem 

naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes oportunizada, 

após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 
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normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 7 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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(ADVOGADO)
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Referência: autos n.º 1000189-85.2018.8.11.0021 REQUERENTE: MANOEL 

PAREUPTSE XAVANTE O atual Código de Processo Civil, inovando no 

ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o 

princípio da cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida 

primeiramente no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas 

Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada 

mais é do que um corolário do princípio constitucional do contraditório, “o 

contraditório é valorizado como instrumento indispensável ao 

aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como uma regra formal 

que deve ser observada para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, 

Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, 

parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida norma é que 

as partes podem – e agora devem – cooperar com o Judiciário para que a 

decisão meritória seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata 

de mera ilação filosófica acerca da natureza do processo, mas de 

questão prática que demanda a efetiva oportunização das partes na 

influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem 

naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes oportunizada, 

após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 
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audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 7 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Referência: autos n.º 1000031-30.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CARMELITA RENHIO XAVANTE O atual Código de Processo Civil, inovando 

no ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o 

princípio da cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida 

primeiramente no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas 

Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada 

mais é do que um corolário do princípio constitucional do contraditório, “o 

contraditório é valorizado como instrumento indispensável ao 

aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como uma regra formal 

que deve ser observada para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, 

Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, 

parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida norma é que 

as partes podem – e agora devem – cooperar com o Judiciário para que a 

decisão meritória seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata 

de mera ilação filosófica acerca da natureza do processo, mas de 

questão prática que demanda a efetiva oportunização das partes na 

influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem 

naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes oportunizada, 

após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 
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juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 7 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000108-39.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TSEREWARI XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000108-39.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

TSEREWARI XAVANTE O atual Código de Processo Civil, inovando no 

ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o 

princípio da cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida 

primeiramente no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas 

Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada 

mais é do que um corolário do princípio constitucional do contraditório, “o 

contraditório é valorizado como instrumento indispensável ao 

aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como uma regra formal 

que deve ser observada para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, 

Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, 

parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida norma é que 

as partes podem – e agora devem – cooperar com o Judiciário para que a 

decisão meritória seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata 

de mera ilação filosófica acerca da natureza do processo, mas de 

questão prática que demanda a efetiva oportunização das partes na 

influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem 

naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes oportunizada, 

após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 
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conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 7 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000054-73.2018.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

JOSE TSINHOTSE O atual Código de Processo Civil, inovando no 

ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o 

princípio da cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida 

primeiramente no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas 

Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada 

mais é do que um corolário do princípio constitucional do contraditório, “o 

contraditório é valorizado como instrumento indispensável ao 

aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como uma regra formal 

que deve ser observada para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, 

Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, 

parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida norma é que 

as partes podem – e agora devem – cooperar com o Judiciário para que a 

decisão meritória seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata 

de mera ilação filosófica acerca da natureza do processo, mas de 

questão prática que demanda a efetiva oportunização das partes na 

influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem 

naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes oportunizada, 

após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 
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Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 7 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000080-71.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PERO RETSIAMO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000080-71.2018.8.11.0021 REQUERENTE: PERO 

RETSIAMO XAVANTE O atual Código de Processo Civil, inovando no 

ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o 

princípio da cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida 

primeiramente no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas 

Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada 

mais é do que um corolário do princípio constitucional do contraditório, “o 

contraditório é valorizado como instrumento indispensável ao 

aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como uma regra formal 

que deve ser observada para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, 

Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, 

parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida norma é que 

as partes podem – e agora devem – cooperar com o Judiciário para que a 

decisão meritória seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata 

de mera ilação filosófica acerca da natureza do processo, mas de 

questão prática que demanda a efetiva oportunização das partes na 

influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem 

naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes oportunizada, 

após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 
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maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 7 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000039-07.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA RENHIO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000039-07.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CARMELITA RENHIO XAVANTE O atual Código de Processo Civil, inovando 

no ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o 

princípio da cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida 

primeiramente no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas 

Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada 

mais é do que um corolário do princípio constitucional do contraditório, “o 

contraditório é valorizado como instrumento indispensável ao 

aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como uma regra formal 

que deve ser observada para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, 

Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, 

parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida norma é que 

as partes podem – e agora devem – cooperar com o Judiciário para que a 

decisão meritória seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata 

de mera ilação filosófica acerca da natureza do processo, mas de 

questão prática que demanda a efetiva oportunização das partes na 

influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem 

naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes oportunizada, 

após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 
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constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 7 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000039-07.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA RENHIO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000039-07.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

CARMELITA RENHIO XAVANTE O atual Código de Processo Civil, inovando 

no ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o 

princípio da cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida 

primeiramente no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas 

Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada 

mais é do que um corolário do princípio constitucional do contraditório, “o 

contraditório é valorizado como instrumento indispensável ao 

aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como uma regra formal 

que deve ser observada para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, 

Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, 

parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida norma é que 

as partes podem – e agora devem – cooperar com o Judiciário para que a 

decisão meritória seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata 

de mera ilação filosófica acerca da natureza do processo, mas de 

questão prática que demanda a efetiva oportunização das partes na 

influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem 

naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes oportunizada, 

após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 
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oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 7 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000510-57.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE DE FATIMA MARTINS DE ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDICAO CABRAL AMARANTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000510-57.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: 

ELIZABETE DE FATIMA MARTINS DE ABREU Quanto ao pleito inserto no ID 

12831669, No que se refere à expedição de carta precatória para 

penhora, não vemos óbice em seu deferimento. Por tal razão, determino a 

expedição de carta precatória para o endereço do executado, com a 

finalidade de que o Sr. Oficial de Justiça perfaça a penhora de tantos bens 

do devedor quanto bastem para o pagamento do principal atualizado, 

juros, custas processuais e honorários advocatícios, conforme 

autorização expressa no artigo 831 caput do Código de Processo Civil. A 

penhora deverá recair sobre os seguintes bens, em ordem de preferência, 

nos termos do artigo 835 do Código de Processo Civil: I - dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da 

dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em 

mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - 

veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - 

semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades 

simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa 

devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos 

derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em 

garantia; XIII - outros direitos. Fica o Sr. Oficial de Justiça notificado que 

poderá efetuar a penhora independentemente do local onde se encontra o 

bem, ainda que sobre a posse, detenção ou guarda de terceiros. Nos 

termos do artigo 1.267 da lei n.º 10.406/02 (Código Civil Brasileiro) e 

considerando que a propriedade móvel transmite-se pela mera tradição, 

fica desde já o Sr. Oficial autorizado a penhorar quaisquer bens móveis 

que estejam em poder do devedor, principalmente no que se refere à 

veículos automotores. Em caso de ausência de atribuição de valor do bem 

pelo executado, com a concordância do exequente, nos específicos 

casos em que a lei determina (artigo 847, parágrafo 1º, inciso V, do 

Código de Processo Civil), determino a imediata avaliação do bem, nos 

termos do artigo 829, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Fica 

desde já os longa manus cientificados que o depósito do bem penhorado 

somente poderá ser efetivado em poder do executado, nos termos do 

artigo 840, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, com expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção. Do contrário e de 

forma ordinária, deverá o bem ser depositado em nome do exequente, 

ficando este na condição de fiel depositário, ciente ainda que deverá 

providenciar e custear a remoção do bem, sob pena de precluir do direito 

que lhe assiste na execução, com a consequente liberação da penhora. 

Cumpra-se, expedindo carta precatória de penhora, avaliação e remoção 

dos bens. Com o resultado, venham-me conclusos para análise dos 

demais pedidos. Cumpra-se. Água Boa, 7 de maio de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000266-94.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONINHO STAFEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIETA ROSA TREBIEN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000266-94.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

ANTONINHO STAFEN Diante da ulterior certidão constante nos autos, 

renove-se a visa ao Ministério Público. Cumpra-se. Água Boa, 7 de maio 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000491-17.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

KACIO ALVES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER SOUSA TONIAZZO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000491-17.2018.8.11.0021 REQUERENTE: KACIO 

ALVES SOUZA Tendo a presente missiva atingido a sua finalidade, 

determino a devolução dos autos à origem. Cumpra-se. Água Boa, 7 de 

maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000340-85.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE GARCIA DE QUEIROZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY REGINA LEITE GNUTZMANN OAB - MT0019383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000340-85.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

JOSE GARCIA DE QUEIROZ SILVA Corrija-se o registro, a distribuição e 

autuação do presente feito, para constar no sistema PJE/TJMT que 

trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença. Diante do pedido 

de cumprimento, intime-se o executado para, nos termos do artigo 523 

caput do Código de Processo Civil, efetuar o pagamento do débito no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo ao valor da 

condenação de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários 

advocatícios também no patamar de 10% (dez por cento), conforme 

parágrafo primeiro do dispositivo citado. Não havendo o pagamento, 

independentemente de nova deliberação, intime-se o exequente para 

impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 7 de maio de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001891-03.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR BARBOSA DO SACRAMENTO (AUTOR)

WENDERSON PEREIRA BRITO (AUTOR)

LUCAS MARIANO NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MAIRA GRAZIELI OSILHIRI OAB - PR62724 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001891-03.2017.8.11.0021 AUTOR: LUCAS 

MARIANO NETO, GILMAR BARBOSA DO SACRAMENTO, WENDERSON 

PEREIRA BRITO O atual Código de Processo Civil, inovando no 

ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o 

princípio da cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida 

primeiramente no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas 

Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada 

mais é do que um corolário do princípio constitucional do contraditório, “o 

contraditório é valorizado como instrumento indispensável ao 

aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como uma regra formal 

que deve ser observada para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, 

Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, 

parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida norma é que 

as partes podem – e agora devem – cooperar com o Judiciário para que a 

decisão meritória seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata 

de mera ilação filosófica acerca da natureza do processo, mas de 

questão prática que demanda a efetiva oportunização das partes na 

influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem 

naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes oportunizada, 

após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 7 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 20750 Nr: 133-21.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Eraldo Muller, Anisia Muller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:23008/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à preclusa decisão de fls. 169, segue, anexo, o extrato 

dos alvarás para liberação de valores (principal e honorários 

advocatícios).

 Certificado o seu pagamento, arquivem-se os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 20716 Nr: 95-09.2008.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Camargo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:23008/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à preclusa decisão de fls. 178, segue, anexo, o extrato 

do alvará para liberação de valores.

 Sendo ele expedido (conforme extrato anexo), encaminhe cópia da 

presente decisão à Coordenadoria Financeira / Seção de Depósitos 

Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme 

determina o Ofício Circular n.º 11/2015/PRES, datado de 02 de Março de 

2015.

 Certificado o seu pagamento, arquivem-se os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 100215 Nr: 2356-97.2015.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rita Aparecida Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - OAB:

 O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê expressamente 

que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 No caso dos autos, percebe-se pelos extratos de pagamentos das 

Requisições de Pequeno Valor / Precatórios que a obrigação foi 

integralmente cumprida.

 Diante do exposto, nada mais resta a fazer no presente processo a não 

ser declarar a sua extinção.

 Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

 Sem custas ou honorários.

 Já estando comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a 

expedição de alvará para levantamento dos valores conforme postulado 

às fls. 118/119, eis que presente nos autos procuração específica com 

firma reconhecida.

 Segue, anexo, o extrato dos alvarás (principal e honorários advocatícios).

 Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença.

 Dou esta por publicada com a inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 94876 Nr: 3734-25.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moisés de Lima, Lucimar de Souza Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:11283A 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - OAB:

 Em cumprimento à preclusa decisão anterior, segue, anexo, o extrato do 

alvará para liberação de valores conforme postulado, eis que o patrono da 

parte apresentou procuração específica para receber, com firma 

reconhecida.

 Certificado o pagamento, arquivem-se os autos, independentemente de 

nova deliberação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 5661 Nr: 627-90.2002.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Elias Abdalla, Luiz Henrique Preuss 

Abdalla, Arli Terezinha Trento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 Inicialmente determino que nos termos da petição de fls. 2.718/2.721, seja 

procedida a atualização da penhora no rosto dos autos 31847.

 Considerando a petição de fls. 2.722 e seguintes pode-se concluir pela já 

intimação dos requeridos acerca da penhora ocorrida nos autos.

 Assim, determino seja dado vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestar-se acerca do pedido de fls. 2.722 e seguintes.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 28006 Nr: 2454-92.2009.811.0021

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Achilles Roberto Basso, Achilles Roberto Basso

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Inicialmente determino que seja certificado nos autos o pagamento das 

custas finais conforme certidão de fls. 2.886.

 Após, intime-se o peticionante de fls. 2.890/2.891 para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste-se sobre a documentação de fls. 2.894/2.903

 Cumprida as referidas determinações, renove-se vista dos autos ao 

Ministério Público.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 80359 Nr: 3380-05.2011.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olmeri Barcelos de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:---------

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Tardin - OAB:4479-MT, 

Rafael Jara Bigio - OAB:20.194/MT

 Intime-se a Fazenda Pública para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca do pedido de fls. 450/454, os quais foram 

colacionados nos autos em apenso n. 1641-26.2013.811.0021 - cód. 

87172.

 Após a manifestação ou o decurso do prazo para tanto, volte-me os 

autos conclusos para demais deliberações.
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 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 87172 Nr: 1641-26.2013.811.0021

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olmeri Barcelos de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Tardin - OAB:4479-MT, 

Maria Tarcila do Nascimento Carvalho - OAB:3514-B, Rafael Jara 

Bigio - OAB:20.194/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a Fazenda Pública para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca do pedido de fls. 450/454.

 Após a manifestação ou o decurso do prazo para tanto, volte-me os 

autos conclusos para demais deliberações.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 36808 Nr: 1410-67.2011.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuaria Agua Preta S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comgeo Mineração Empreendimentos e 

Participações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sergio Diniz - 

OAB:OAB/MT 12126-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Pedro do Nascimento 

Neto - OAB:OAB-GO/ 30.013, Leandro Rodrigues Calaça - 

OAB:29.325-GO

 Considerando que a decisão de fls. 1640/1642 não fora objeto de 

impugnação recursal e que a petição de fls. 1643/1648 limitou-se a reiterar 

pedido já indeferido por este juízo, deixo de conhecer da petição referida.

 Não sendo nada requerido, arquivem-se os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento à pedido da parte.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 114650 Nr: 5211-15.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria José Ferreira, Ismael David de Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça referentes ao(s) 

mandado(s) expedido(s) devendo comprovar o adimplemento nos autos. 

Fica advertido o Sr. Advogado que o pagamento das diligências deverá 

ser efetuado obrigatoriamente através da Central de Pagamento de 

Diligências - CPD, disponível no site do TJMT, conforme Provimento 

07/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça. Obs.: no caso de 

impossibilidade de pagamento das diligências pelo referido Sistema, em 

virtude de não cadastramento do endereço de cumprimento no Sistema, 

deverá o Sr. Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à esta 

Secretaria, no mesmo prazo, de 05 (cinco) dias, informando a localização 

exata do endereço de cumprimento do mandado.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000616-82.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIVALDO GONCALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000616-82.2018.8.11.0021 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Tratam-se os presentes autos de 

processo de conhecimento onde fora requerido, de forma incidental, uma 

tutela provisória de evidência. O artigo 273 caput da revogada lei n.º 

5.869, de 11 de Janeiro de 1973 (antigo Código de Processo Civil), com a 

redação que lhe foi dada pela lei n.º 8.952/94, inovando no ordenamento 

jurídico, passou a permitir – de forma genérica - que o magistrado 

antecipasse os efeitos da tutela pretendida na inicial quando, havendo 

prova inequívoca, se convencesse da verossimilhança da alegação do 

requerente. Com o advento da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 

(Código de Processo Civil), houvera uma substancial alteração no tema, 

eis que diferentemente do anterior regramento que tratava das decisões 

antecipatórias de tutela e dos procedimento cautelares, houvera agora a 

expressa previsão das tutelas provisórias, dividindo-as em tutelas de 

urgência e evidência. No caso dos autos, como já dantes referido, a parte 

postulou por uma tutela de evidência de forma incidental, requerendo ainda 

o seu conhecimento initium litis (liminarmente). O artigo 311 do Código de 

Processo Civil especifica quais os elementos necessários para a 

concessão do que fora requerido: Art. 311. A tutela da evidência será 

concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de 

risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso 

do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as 

alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 

houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova 

documental adequada do contrato de depósito, caso em que será 

decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de 

multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente 

dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova 

capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos 

incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente. Verifica-se portanto que, 

diferentemente da tutela de urgência, a de evidência pode ser concedida 

independentemente da existência de demonstração de perigo de dano ou 

de risco ao resultado útil do processo. Porém, para que seja possível o 

seu deferimento, há de estarem presentes no feito os requisitos legais. No 

caso dos presentes autos, como a referida tutela provisória fora requerida 

em caráter inicial, impossível é o seu deferimento tendo como substrato 

legal o constante nos incisos I e IV do artigo 311, por expressa vedação 

legal constante no parágrafo único da normativa de regência. No entanto, 

vemos que o fato narrado subsume-se ao que disciplina o inciso III do 

regramento citado, eis que a parte autora requer uma medida 

reipersecutória (busca e apreensão) fundada em prova documental 

(contrato de alienação fiduciária em garantia), onde o bem cuja apreensão 

se requer encontra-se depositado em poder do requerido. Diferentemente 

do requisito para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito, a concessão da tutela de evidência supõe não a 

probabilidade do direito, mas sim um plus quanto à ela, que possa levar o 

órgão julgador a um juízo de quase certeza. A probabilidade do direito 

nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim fumus boni iuris, acrescido de uma qualificadora de 

veracidade, ou seja, a existência de plausibilidade verossímel do direito 

alegado. Não se trata de prova irrefutável, posto que se assim pudesse 

ser considerada tal já levaria a possibilidade da concessão de uma tutela 

definitiva. No caso dos autos, vemos que está comprovada a existência 

de contrato de alienação fiduciária em garantia entre as partes, bem como 

a mora do requerente. Ademais, o artigo 3º caput do Decreto-Lei n.º 911, 

de 01º de Outubro de 1.969, alterado pela lei n.º 13.043/14, e cuja 

aplicabilidade ao caso é patente, especifica que: Art. 3o O proprietário 

fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma 

estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o 

devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, 

a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão 

judiciário Como dito, há a prova do inadimplemento bem como fora o 

devedor constituído em mora, conforme previsão contida no artigo 2º, 

parágrafo 2º do Decreto-Lei n.º 911/69. Assim, plenamente cabível a 

concessão da tutela provisória de evidência. Diante do exposto, DEFIRO o 

pedido de tutela provisória consistente na busca e apreensão do veículo 

descrito na inicial. Nos termos do artigo 3º, parágrafo 9º do Decreto-Lei 

n.º 911, de 01º de Outubro de 1.969, alterado pela lei n.º 13.043/14, 

determino a inserção de restrição judicial diretamente na base de dados do 
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sistema de Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAN. 

Considerando que o sistema RENAJUD, nos termos do item 1.17.1 da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de 

Mato Grosso – CNGCJ/MT, é uma ferramenta que possibilita tanto a 

inserção quanto a retirada de constrições judiciais dos veículos 

encontrados na Base Índica Nacional (BIN) do Registro Nacional de 

Veículos Automotores (RENAVAM), integrando o Poder Judiciário e o 

Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, determino que a 

restrição em questão seja inserida por meio do referido sistema. Quando 

do cumprimento do mandado, ficam desde já os longa manus cientificados 

que o depósito do bem apreendido deverá ser efetivado em poder do 

requerente ou daquele que o represente (expressamente), por analogia ao 

artigo 840, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, ficando este na 

condição de fiel depositário até a consolidação da propriedade do bem em 

seu poder (artigo 3º, parágrafo 1º do Decreto-Lei n.º 911/69), ciente ainda 

que deverá providenciar e custear a remoção do bem, sob pena de 

precluir do direito que lhe assiste no cumprimento do mandado, com a 

consequente liberação do veículo. Expeça-se mandado de busca e 

apreensão para o bem descrito na inicial, bem como de seus respetivos 

documentos, conforme previsão do artigo 3º, parágrafo 14 do Decreto-Lei 

n.º 911, de 01º de Outubro de 1.969, alterado pela lei n.º 13.043/14. Não 

sendo caso, ad initium, de indeferimento da petição inicial ou 

improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 

238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo 

Civil), para integrar a relação processual. A citação deverá ser pessoal, 

podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou 

procurador do réu, executado ou interessado, conforme disposição 

contida no artigo 242 do regramento de regência. Tratando-se a ação de 

ato originado por mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica 

autorizada a citação nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que 

dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja 

pessoa jurídica da Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público), 

a citação deverá ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública 

responsável por sua representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). 

Tratando-se o objeto da demanda de matéria em que não admite-se a 

autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo 

Civil), deixo de designar audiência de conciliação/mediação, nos termos do 

artigo 250, inciso IV do Código de Processo Civil. Conforme exige o artigo 

250, inciso II, do diploma adjetivo cível, deve constar no mandado que a 

citação tem como finalidade a integração do citando na relação processual 

e também para que a parte, querendo, conteste a ação no prazo de 15 

(quinze) dias O termo inicial para a apresentação da contestação será 

aquele previsto no artigo 231 do Código de Processo Civil. Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de 

fato formuladas pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do 

Código de Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Sendo verificado nos 

autos o recolhimento das custas do oficial de justiça para a prática dos 

atos determinados na presente decisão, determino a expedição do 

mandado. Intime-se o requerente e expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Água Boa, 7 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000620-22.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIBEIRO BORGES JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000620-22.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: BANCO 

DO BRASIL S.A Considerando que a guia de pagamento das custas 

judiciais de n.º 73335.136.04.2018-0, com vencimento em 05 (cinco) de 

Maio do corrente ano, ainda não fora arrecadada, determino que seja o 

exequente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da 

distribuição. Cumpra-se. Água Boa, 7 de maio de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000634-06.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ARANTES DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES DE AZEREDO OAB - GO49293 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEIDIMAR ARANTES DA ROCHA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000634-06.2018.8.11.0021 REQUERENTE: ANA 

PAULA ARANTES DA ROCHA Malgrado tenha a parte autora requerido os 

benefícios da assistência judiciária, é possível perceber pela inicial a 

existência de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais 

para a concessão de gratuidade. Assim, nos termos do artigo 99, 

parágrafo 2º da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de 

Processo Civil), intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, comprove o preenchimento dos referidos pressupostos ensejadores 

do deferimento da gratuidade da justiça. Cumpra-se. Água Boa, 7 de maio 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000186-33.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CONSUELA ALVES RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA NAZARE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - 830.964.181-87 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000186-33.2018.8.11.0021 AUTOR: CONSUELA 

ALVES RODRIGUES DOS SANTOS Trata-se de ação cominatória para 

cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela específica de 

urgência, ajuizada por MATHEOS RODRIGUES DE SOUZA em face do 

MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ-MT. Segundo relatos da inicial, o autor é 

portador de epilepsia associada a transtornos cognitivos, com retardo 

mental leve, apresentando dificuldade de aprendizagem e necessitando 

acompanhamento pedagógico especializado, motivo pelo qual requer que 

lhe seja disponibilizado um professor auxiliar para acompanhamento 

individual e especializado. Instado a manifestar-se o Município requerido 

arguiu que já disponibiliza de um profissional qualificado para 

acompanhamento exclusivo dos alunos portadores de necessidades 

especiais, ressaltando inclusive que referida profissional é única 

devidamente habilitada, dentro dos quadros da administração, para tal 

mister. Ato contínuo a Douta Representante do Ministério Público opinou 

pela concessão da tutela de urgência, a fim de que seja determinado ao 

Município de Nova Nazaré disponibilizar um Auxiliar de Turma, em favor do 

menor, para acompanhá-lo em tempo integral na instituição de ensino. 

Vieram-me os autos conclusos. É o necessário à análise e decisão. 

Inicialmente, cumpre analisar o pleito antecipatório declinado na inicial. O 

artigo 273 caput da revogada lei n.º 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 

(antigo Código de Processo Civil), com a redação que lhe foi dada pela lei 

n.º 8.952/94, inovando no ordenamento jurídico, passou a permitir – de 

forma genérica - que o magistrado antecipasse os efeitos da tutela 

pretendida na inicial quando, havendo prova inequívoca, se convencesse 

da verossimilhança da alegação do requerente. Com o advento da lei n.º 

13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), houvera uma 

substancial alteração no tema, eis que diferentemente do anterior 

regramento que tratava das decisões antecipatórias de tutela e dos 

procedimento cautelares, houvera agora a expressa previsão das tutelas 

provisórias, dividindo-as em tutelas de urgência e evidência. No caso dos 

autos, como já dantes referido, a parte postulou por uma tutela de 

urgência de forma incidental, requerendo ainda o seu conhecimento initium 
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litis (liminarmente). O artigo 300 caput do Código de Processo Civil 

especifica quais os elementos necessários para a concessão do que fora 

requerido: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Verifica-se, portanto, que dois são 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao 

menos um deles, cumular-se com o primeiro). A probabilidade do direito 

nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim fumus boni iuris, ou seja, a existência de 

plausibilidade verossímil do direito alegado. Não se trata de prova 

irrefutável, posto que se assim pudesse ser considerada tal já levaria a 

possibilidade da concessão de uma tutela de evidência. Tendo o legislador 

expressamente exigido, para a concessão da tutela de urgência, que haja 

a probabilidade do direito invocado, evidentemente que as meras 

alegações da parte, por mais relevantes que sejam, não tem o condão de 

permitir o provimento de uma decisão em desrespeito ao contraditório 

diferido. Assim, as alegações da parte devem encontrarem-se 

acompanhadas de um mínimo de prova que seja de sua existência. 

Diferentemente do que - por uma análise meramente semântica - pode 

parecer, a probabilidade do direito não é o que se apresenta semelhante à 

verdade, mas sim o que se pode inferir sobre a base corroborativa do que 

já consta nos autos como elementos de prova. Noutras palavras, somente 

teria o atributo de provável as alegações que contivessem em seu bojo o 

necessário nexo com os elementos de prova já anteriormente produzidos. 

A probabilidade do direito seria o equivalente à verossimilhança da 

alegação, requisito do anterior ordenamento jurídico para a medida que se 

pleiteia. O juízo de verossimilhança é aquele que permite chegar a uma 

verdade provável sobre os fatos ou, no dizer de Bedaque, um “elevado 

grau de probabilidade da versão apresentada pelo autor” (BEDAQUE, José 

dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: Tutelas Sumárias de 

Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, a probabilidade do direito 

encontra-se perfunctoriamente presente, posto que há nos argumentos 

empreendidos pela parte o nexo com o que já encontra-se de plano 

comprovado. Assim, vemos que no presente caso a presença da 

probabilidade jurídica do que se pleiteia deriva diretamente da existência 

da prova indiciária dos fatos. Com efeito, a inicial veio devidamente 

acompanhada de relatório médico indicando que o autor é de fato portador 

de epilepsia, apresentado dificuldade de aprendizagem devido ao retardo 

mental leve, motivo pelo qual necessita acompanhamento pedagógico 

especializado. Além disso, no caso dos autos, verifica-se que um dos 

requisitos – alternativos - para a concessão da tutela de urgência 

encontra-se presente, qual seja, o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 

- ou periculum in mora, como é mais comumente conhecido no ambiente 

forense – nada mais é do que a demonstração do receio que a demora da 

decisão judicial possa causar um dano grave ou de difícil reparação ao 

bem tutelado, ou mesmo tornar inútil um futuro provimento jurisdicional, 

ainda que concessivo do direito invocado. A decisão judicial sobre a tutela 

de urgência precisa necessariamente estar fundada na prova do 

periculum in mora e, no caso dos autos, a prova referida encontra-se 

patente. Não se pode confundir a prova da existência do perigo na demora 

com a plausibilidade do direito atinente do fato principal, exigido no caput 

do artigo 300 do Código de Processo Civil. Referida plausibilidade do direito 

invocado, qual seja a existência de fundadas razões para o pleito que se 

pretende, encontra-se acostada aos autos. No entanto, não consta dos 

documentos colacionados à inicial, que referido acompanhamento deve 

ser individual, exclusivo e em tempo integral. Não obstante, factível que a 

disponibilização de profissional na forma requerida oneraria 

substancialmente à Administração Pública, notadamente considerando o 

porte do Município em questão. Ainda que assim não fosse, consta 

expressamente dos autos que o Município já disponibiliza um profissional 

habilitado para acompanhamento exclusivo do desenvolvimento dos 

alunos portadores de necessidades especiais. Dessa forma, de rigor o 

deferimento apenas parcial da tutela de urgência, tão somente para 

determinar que o Município requerido mantenha disponível e sem futuras 

interrupções, o atendimento e o acompanhamento exclusivo aos alunos 

portadores de necessidades especiais, por profissional devidamente 

qualificado. Malgrado não tenha a tutela de evidência sido requerida, a 

plausibilidade do direito invocado (e que, em tese, serve de fundamento 

para a concessão da tutela de urgência) em muito difere-se dos requisitos 

necessários para a concessão daquela, conforme consta no artigo 311 e 

incisos do Código de Processo Civil, eis que a comprovação do fato, 

nestes casos, há de ter um plus de concretude quando comparada a mera 

probabilidade do direito. Ante o exposto, defiro apenas parcialmente a 

tutela específica de urgência e, por consequência, determino que o 

requerido – MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ-MT – mantenha disponível e 

sem futuras interrupções, o atendimento e o acompanhamento exclusivo 

aos alunos portadores de necessidades especiais, por profissional 

devidamente qualificado. No mais, não sendo caso, ad initium, de 

indeferimento da petição inicial ou improcedência liminar do pedido, cite-se 

o requerido, nos termos do artigo 238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2015 (Código de Processo Civil), para integrar a relação 

processual. A citação deverá ser pessoal, podendo, no entanto, ser feita 

na pessoa do representante legal ou procurador do réu, executado ou 

interessado, conforme disposição contida no artigo 242 do regramento de 

regência. Tratando-se a ação de ato originado por mandatário, 

administrador, preposto ou gerente, fica autorizada a citação nas pessoas 

de referidos indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo primeiro do 

dispositivo citado. Acaso o requerido seja pessoa jurídica da 

Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público), a citação deverá 

ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da 

demanda de matéria em que não admite-se a autocomposição (artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil), deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 250, inciso IV do 

Código de Processo Civil. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 

adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias O termo inicial 

para a apresentação da contestação será aquele previsto no artigo 231 

do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de fato formuladas 

pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do Código de 

Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 7 de maio de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000407-16.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA PEREIRA DE JESUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000407-16.2018.8.11.0021 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Trata-se o presente de embargos de 

declaração ajuizados pela parte em razão da decisão proferida nos 

presentes autos. Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, 

inciso II do Código de Processo Civil, após publicada a sentença – ou da 

decisão, como no caso dos autos – somente pode o juiz alterá-la - quando 

não for para corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculo - por meio 

de embargos de declaração. Vê-se que os embargos tem o condão de, 

eventualmente e em razão de seu possível efeito infringente, modificar a 

sentença. No entanto, o mesmo regramento de regência citado, em seu 

artigo 1.022, é claro ao aduzir que: Art. 535. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento. Verifica-se, portanto, que as únicas e expressas 

permissões legais de cabimento dos embargos de declaração são quando 
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da ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão no provimento 

jurisdicional, não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso 

de dúvida, consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da decisão em razão da existência de algum vício expresso como 

hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente porque entende 

que haveria a necessidade de menção à determinada situação. Forçoso 

então reconhecer que o que a parte pleiteia não pode ser 

verificado/acolhido no âmbito dos embargos, posto que se há 

determinação legal de eventual consequência jurídica de um ato, 

totalmente desnecessária é a menção de referida consequência na 

decisão. Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional qualquer vício 

que macule o provimento exarado, recebo os embargos – por tempestivos 

– e, no mérito, nego-lhe provimento. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se o requerente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca da certidão do Oficial 

de Justiça constante nos autos. Cumpra-se. Água Boa, 7 de maio de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000412-38.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UMBERTO RESENDE (EXECUTADO)

HELENA LUZIA MARTINI FERNANDES RESENDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000412-38.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. Trata-se o presente de embargos de declaração 

ajuizados pela parte em razão da sentença proferida nos presentes autos. 

Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, inciso II do Código 

de Processo Civil, após publicada a sentença – que no presente caso, 

conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a inclusão de 

seus termos no sistema informatizado APOLO/TJMT – somente pode o juiz 

alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou erros de 

cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os embargos 

tem o condão de, eventualmente e em razão de seu possível efeito 

infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento de 

regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir que: Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da sentença em razão da existência de algum vício expresso 

como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do julgado. Forçoso então reconhecer 

que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no âmbito dos 

embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese tem o condão 

de devolver a outro órgão jurisdicional a competência funcional para 

avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in judicando. 

Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior. Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional 

qualquer vício que macule o provimento exarado, recebo os embargos – 

por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe provimento. Sem custas, nos 

termos do artigo 1.023 caput do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes em honorários advocatícios na presente fase 

processual, eis que incabíveis. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 7 de maio de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000422-82.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BEATRIZ MACHADO MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICE KELLY VARELA SILVEIRA OAB - MT0014436A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA GESTAO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000422-82.2018.8.11.0021 AUTOR: LUCIA 

BEATRIZ MACHADO MARTINS Na decisão anterior fora à parte negado os 

benefícios da gratuidade judiciária. No entanto, mesmo devidamente 

cientificado de tal decisão e mesmo já tendo transcorrido o prazo para o 

pagamento das referidas custas, o autor não a recolheu a, pelo compulso 

dos autos, vemos que não há qualquer decisão superior suspendendo os 

efeitos do decisum antes referido, havendo somente a notícia de 

interposição de recurso de Agravo de Instrumento. Assim, na presente 

fase processual, vemos que o caso é de extinção do processo, eis que o 

artigo 290 caput do Código de Processo Civil é claro ao aduzir que: Art. 

290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa 

de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso em 15 (quinze) dias. Percebe-se por uma vaga leitura do 

regramento referido que a mera ausência de preparo da ação no prazo 

legal enseja o cancelamento da distribuição. Por preparo deve-se entender 

todas as custas processuais. No caso dos autos, vê-se que a parte 

autora fora intimada para recolhimento das custas mas quedou-se inerte. 

Portanto, vemos que o caso em apreço é de extinção do processo, com o 

cancelamento da distribuição. Insta ainda consignar que, diferentemente 

do que prevê o Código de Processo Civil no artigo 485, parágrafo 1º, a 

extinção do processo por ausência de recolhimento de custas independe 

de prévia intimação da parte, consoante assentado entendimento 

jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp 59142 / 

RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

2011/0170053-9 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO 

CPC) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO EM FACE DA 

REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO 

MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO 

DA COMPANHIA TELEFÔNICA. 1. Cancelamento da distribuição da 

impugnação ao cumprimento de sentença por falta de preparo. Nos casos 

em que não instaurada a relação jurídica processual, decorrido o prazo de 

30 (trinta) dias para recolhimento das custas iniciais, o juiz deverá 

determinar o cancelamento da distribuição da impugnação e seu 

consequente arquivamento, independentemente de prévia intimação do 

impugnante ou de seu advogado, à luz do disposto no artigo 257 do CPC. 

Precedentes da Corte Especial. 2. Agravo regimental desprovido, com 

aplicação de multa. Dispositivo Isto posto, julgo extinto o presente 
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processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 290 caput do 

Código de Processo Civil. Efetue-se o cancelamento da distribuição. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 7 de maio de 2018 Alexandre Meinberg 

Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000482-55.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA LUZIA MARTINI FERNANDES RESENDE (EXECUTADO)

UMBERTO RESENDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000482-55.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. Trata-se o presente de embargos de declaração 

ajuizados pela parte em razão da sentença proferida nos presentes autos. 

Conforme expressa dicção legal aposta no artigo 494, inciso II do Código 

de Processo Civil, após publicada a sentença – que no presente caso, 

conforme salientado no próprio provimento, deu-se com a inclusão de 

seus termos no sistema informatizado APOLO/TJMT – somente pode o juiz 

alterá-la - quando não for para corrigir inexatidões materiais ou erros de 

cálculo - por meio de embargos de declaração. Vê-se que os embargos 

tem o condão de, eventualmente e em razão de seu possível efeito 

infringente, modificar a sentença. No entanto, o mesmo regramento de 

regência citado, em seu artigo 1.022, é claro ao aduzir que: Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Verifica-se, portanto, que as 

únicas e expressas permissões legais de cabimento dos embargos de 

declaração são quando da ocorrência de obscuridade, contradição ou 

omissão no provimento jurisdicional, ou para correção de erro material, 

não sendo referido meio de impugnação mais cabível em caso de dúvida, 

consoante autorizava a anterior redação do dispositivo. É de se 

reconhecer, por tais razões, que os embargos de declaração são um 

recurso de fundamentação vinculada ou de estrito direito, posto que 

encontram-se expressamente previstas as hipóteses de seu cabimento e, 

evidentemente, somente em tais situações é ele cabível. Somente a 

alegação da hipótese de cabimento é apta para seu recebimento - sendo 

ele tempestivo - já que o recurso em questão independe de preparo, nos 

termos do artigo 1.023 do diploma adjetivo civil. No entanto, pela análise 

acurada de seus termos, vê-se que na verdade a parte não requer a 

reforma da sentença em razão da existência de algum vício expresso 

como hipótese de cabimento dos embargos, mas tão somente por sua 

irresignação com o teor e resultado do julgado. Forçoso então reconhecer 

que o que a parte pleiteia não pode ser verificado/acolhido no âmbito dos 

embargos, posto que somente o recurso cabível na hipótese tem o condão 

de devolver a outro órgão jurisdicional a competência funcional para 

avaliar se realmente houve error in procedendo ou error in judicando. 

Eventual entendimento fático ou jurídico explanado pelo órgão jurisdicional 

de piso somente pode ser revisto no âmbito recursal pelo grau de 

jurisdição superior. Outrossim, não verificando este órgão jurisdicional 

qualquer vício que macule o provimento exarado, recebo os embargos – 

por tempestivos – e, no mérito, nego-lhe provimento. Sem custas, nos 

termos do artigo 1.023 caput do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes em honorários advocatícios na presente fase 

processual, eis que incabíveis. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 7 de maio de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000481-70.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DOSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000481-70.2018.8.11.0021 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A A parte autora, antes de ser efetivada 

a válida citação do réu, peticionou pela desistência da ação. A citação 

válida é o ato processual que forma a relação jurídica processual angular, 

de forma que, antes de sua ocorrência, tem o autor a plena disponibilidade 

da ação, quando o objeto nela tratado referir-se a direito disponível. 

Portanto, tendo o autor requerido a desistência da ação antes da citação 

válida, resta acolher o seu pleito. Diante do exposto, julgo extinto o 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII 

do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 90 caput do diploma 

adjetivo pátrio, condeno o autor no pagamento das custas e despesas 

processuais. Deixo de condenar o autor no pagamento de honorários 

advocatícios, ante a inexistência da formação da relação jurídico 

processual. Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 7 de maio de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000499-91.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA VANGUARDA NORTE SA (RÉU)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE Água Boa - MT PJE n. 1000499-91.2018.811.0021 DECISÃO 1 – Em 

primeiro lugar, POSTERGA-SE a análise do pedido de tutela de urgência 

após a angularização da relação processual e da audiência de 

conciliação, tendo em vista a necessidade deste Juízo, com a eventual 

resposta do réu, obter elementos seguros em sede de cognição sumária a 

fim de subsidiar a apreciação da pretensão do requerente. 2 - 

Evidenciados os pressupostos legais (artigo 319 do CPC), este Juízo 

RECEBE a petição inicial e documentos que a acompanham. Considerando 

que o Novo Código de Processo Civil passou a instigar a autocomposição, 

e que é dever do Magistrado, com o objetivo de propiciar às partes a 

solução consensual do conflito, em sintonia com o art. 3º, §3º do Código 

de Processo Civil tem-se que a designação de audiência de conciliação 

para a solução do litígio é à medida que se impõe. Desta forma, 

DESIGNA-SE audiência de conciliação para o dia 06 de junho de 2018 às 

13h30min (MT) a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania de Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer 

acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela Defensoria 

Pública, conforme determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 

3 – EXPEÇA-SE carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 

248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser cumprido com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da 
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audiência de conciliação acima designada, conforme determina o art. 334 

do Código de Processo Civil, 4 – O réu poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência de conciliação, 

observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de 

ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, 

devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria 

deste Juízo. 5 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste 

via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, 

conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 6 – INTIME-SE o 

advogado do autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de 

conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 7 – CONSIGNE-SE no 

expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência 

delas na audiência de conciliação referida no item 2 acarretará multa por 

ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor 

da causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o 

art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto 

manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, 

inciso I do CPC). 8 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para as devidas 

deliberações. 9 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 06 de abril de 2018. 

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000334-78.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JOSE GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora para se 

manifestar nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da 

contestação apresentada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000334-78.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO JOSE GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora da decisão 

de ID nº 12841694 e da audiência designada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000971-29.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZIMAR PEREIRA DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora da decisão 

de ID nº 12842383 e da audiência designada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000936-69.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA DO EGITO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora da decisão 

de ID nº 12842647 e da audiência designada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000366-83.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IZILDINHA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora da decisão 

de ID nº 12844675 e da audiência designada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000169-31.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA DA SILVA BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO)

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora da decisão 

de ID nº 12862470 e da audiência designada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001126-32.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO NASCIMENTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora da decisão 

de ID nº 12863250 e da audiência designada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001055-30.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELOZA CAMPOS ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora da decisão 

de ID nº 12841874 e da audiência designada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000941-91.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALETE TEREZINHA BECKER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANO SOARES MONTEIRO (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora da decisão 

de ID nº 12841411 e da audiência designada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000499-91.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA VANGUARDA NORTE SA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora da decisão 

de ID nº 12595067 e da audiência designada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000610-75.2018.8.11.0021
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Parte(s) Polo Ativo:

PLANALTO COMERCIAL AGRICOLA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS MARCILIO CARDOSO OAB - GO27570 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte autora da decisão 

de ID nº 12939315.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 91085 Nr: 783-58.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reinaldo Rodovalho Nascimento, Carlos Henrique 

Pessoa, José Amaro de Araújo, Humberto Eustáquio da Fonseca, Elton 

Amaro de Araújo, Antônio Ferreira de Souza, Gerson Fernandes Carvalho, 

Gedeon Marques de Sousa, Espólio de Adílio Vaz, Vera de Souza Vaz, 

Espólio de Rodolfo Dias Vaz, Carmelinda Vaz, Espólio de Lindoar 

Rodrigues de Oliveira, Eurides Rodrigues Moreira, Lindalva Rodrigues de 

Oliveira, Ilson Ribeiro Guimarães, Eli Pedro da Silva, Julio César de Souza 

Barbosa, Espólio de Silvio Silva, Luzia Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Augusto Ferreira de 

Lima - OAB:21413/GO, Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação da parte requerida para 

responder ao recurso de apelação de fls. 533/553, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 113405 Nr: 4377-12.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingú - Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael David de Rezende, Caetano Ferreira de 

Rezende, Divino Luiz de Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça referentes ao(s) 

mandado(s) expedido(s) nos autos. Fica advertido o Sr. Advogado que o 

pagamento das diligências deverá ser efetuado obrigatoriamente através 

da Central de Pagamento de Diligências - CPD, disponível no site do TJMT, 

conforme Provimento 07/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça. Obs.: no 

caso de impossibilidade de pagamento das diligências pelo referido 

Sistema, em virtude de não cadastramento do endereço de cumprimento 

no Sistema, deverá o Sr. Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à 

esta Secretaria, no mesmo prazo, de 05 (cinco) dias, informando a 

localização exata do endereço de cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 98217 Nr: 1189-45.2015.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrorio Maquinas Agricolas Ltda, Fabio Ribeiro 

Borges, Geisa Maria Garcia Ribeiro, Fabio Ribeiro Borges Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A/MT, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN MOREIRA - OAB:81931

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça referentes ao(s) 

mandado(s) expedido(s) nos autos. Fica advertido o Sr. Advogado que o 

pagamento das diligências deverá ser efetuado obrigatoriamente através 

da Central de Pagamento de Diligências - CPD, disponível no site do TJMT, 

conforme Provimento 07/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça. Obs.: no 

caso de impossibilidade de pagamento das diligências pelo referido 

Sistema, em virtude de não cadastramento do endereço de cumprimento 

no Sistema, deverá o Sr. Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à 

esta Secretaria, no mesmo prazo, de 05 (cinco) dias, informando a 

localização exata do endereço de cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 32345 Nr: 1349-46.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amilton Alves Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça referentes ao(s) 

mandado(s) expedido(s) nos autos. Fica advertido o Sr. Advogado que o 

pagamento das diligências deverá ser efetuado obrigatoriamente através 

da Central de Pagamento de Diligências - CPD, disponível no site do TJMT, 

conforme Provimento 07/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça. Obs.: no 

caso de impossibilidade de pagamento das diligências pelo referido 

Sistema, em virtude de não cadastramento do endereço de cumprimento 

no Sistema, deverá o Sr. Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à 

esta Secretaria, no mesmo prazo, de 05 (cinco) dias, informando a 

localização exata do endereço de cumprimento do mandado.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000617-04.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR RODRIGUES DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA FERNANDA CESAR DOS SANTOS OAB - MT0019916A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 

SOCIAL E AMBIENTAL DO MEDIO ARAGUAIA - CODEMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA BATISTA DOS SANTOS OAB - MT0011154A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE Água Boa - MT PJE n. 1000617-04.2017.8.11.0021 DECISÃO Trata-se 

de ação de indenização ajuizada por SALVADOR RODRIGUES DE 

MAGALHÃES em face do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL E AMBIENTAL DO MÉDIO 

ARAGUAIA – CODEMA, visando o recebimento da quantia de R$ 9.500,00 

(nove mil e quinhentos reais) a título de danos materiais na modalidade de 

lucros cessantes e o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) referente 

a dano moral. A petição inicial foi recebida e determinada a citação do réu 

(Id n. 8030820). O réu apresentou contestação (evento n. 9482291). 

Réplica no evento n. 10218648. Decisão saneadora (Id n. 10970872). 

Vieram os autos conclusos. Fundamenta-se. Decide-se. Em relação à 

produção probatória, restou consignado na decisão saneadora que o réu 

deveria demonstrar a existência de culpa exclusiva do autor ou, 

eventualmente, culpa concorrente. Pelo que se observa da contestação 

do réu (Id n. 9482291 – página 14) restou incontroverso a existência de 

danos sofridos pelo autor. Porém, a sua irresignação reside nos seguintes 

pontos: i) existência de ato ilícito (culpa exclusiva ou concorrente); ii) 

relação de causalidade; iii) em pedido sucessivo, à existência e 

quantificação de danos materiais (lucros cessantes). Nesse último, o réu 

refuta o período da incapacidade para o exercício de atividade profissional 
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(13/08/2016 a 06/02/2017) e o montante que seria percebido por ele pela 

alegada profissão de moto-taxista. Assim, diante do requerimento do réu a 

fim de verificar a existência de incapacidade laborativa e o período em que 

esta se deu, em caso afirmativo, este Juízo DEFERE a produção de prova 

pericial a fim de que sejam examinados os documentos encartados na 

exordial visando elucidar quanto ao período de incapacidade temporária do 

autor para o exercício de suas atividades ordinárias profissionais. 2 – 

Para a realização da perícia na forma consignada acima, este Juízo 

NOMEIA o médico ortopedista Dr. Paulo Alvares Costa Torres (CRM/MT n. 

6595), que servirão escrupulosamente, independentemente de 

compromisso. 3 – INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 465, §1º do CPC, possam arguir eventual 

impedimento ou suspeição do expert, indicar assistente técnico, bem como 

apresentar quesitos, sob pena de preclusão. 4 – INTIME-SE o perito judicial 

nomeado para apresentar proposta de honorários, currículo com 

comprovação de especialização e contatos profissionais, no prazo de 05 

(cinco) dias (art. 465, §2º do CPC). 5 - Após, INTIMEM-SE as partes para 

manifestar acerca da proposta dos honorários no prazo de 05 (cinco) 

dias, conforme o art. 465, §3º do CPC. 6 – Em seguida, não havendo 

discordância, INTIME-SE a parte ré, nos termos do art. 95, do CPC para o 

adimplemento dos honorários periciais, que deverão ser depositado em 

juízo no prazo de 10 (dez) dias após a intimação para tal fim. 7 - Em 

seguida, INTIME-SE o perito nomeado para informar a data em que iniciará 

a realização dos trabalhos periciais, devendo ser intimadas as partes. 8 - 

Após, o perito nomeado deverá entregar o laudo em cartório no prazo de 

30 (trinta) dias, devendo as partes ser intimadas do referido para se 

manifestarem, caso queiram, consignando o prazo de 10 (dez) dias. 9 – 

Em aproveitamento dos atos processuais, com o intuito de imprimir 

celeridade, diante do momento processual do feito, aliado ao requerimento 

no evento n. 10806489 pelo réu e no evento n. 10919104 pelo autor, este 

Juízo entende necessária à realização de audiência instrutória visando 

inquirir testemunhas das partes e colher o depoimento pessoal do autor 

observado os pontos controvertidos fixados na decisão saneadora. 10 – 

DESIGNA-SE audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de julho de 

2018 às 13h30min, horário oficial de Mato Grosso As partes apresentaram 

rol de testemunhas (Id n. 10919104 e 10806489). Nos termos do art. 455 

do Código de Processo Civil incumbe ao advogado (a) da parte informar ou 

intimar a testemunha a ser inquirida, que deverá ser realizada através de 

carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado (a) juntar aos 

autos com antecedência pelo menos de 03 (três) dias da audiência 

agendada a cópia do comprovante da correspondência e da intimação 

(art. 455, §1º do CPC). Não sendo realizada essa providência, presume-se 

a desistência na oitiva (art. 455, §3º do CPC). Saliente-se que a 

providência acima quanto à necessidade de comprovação da intimação 

poderá ser dispensada na hipótese de a parte comprometer-se a levar a 

testemunha a ser inquirida, presumindo-se, caso ela não compareça, a 

desistência na sua oitiva, conforme a orientação do art. 455, §2º do 

Código de Processo Civil. 11 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Água Boa/MT, 24 

de abril de 2018. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-45.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOARES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Referência: autos n.º 1000278-45.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MARIA 

SOARES RIBEIRO Considerando que a Lei nº 13.105, de 16 de março de 

2015 (Código de Processo Civil) nada dispôs acerca do impulsionamento 

de eventual cumprimento de sentença pelo interessado depois do trânsito 

em julgado da decisão, ficara a cargo dos regulamentos administrativos tal 

especificação. No Estado de Mato Grosso, a Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral de Justiça – CNGCJ/MT especificamente dispôs em 

seu artigo 1.006 caput que: Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e 

decorridos 15 (quinze) dias sem a manifestação da parte vencedora 

expressando o desejo de executá-la, os autos serão arquivados. Diante 

do exposto, determino que os autos permaneçam em cartório pelo prazo 

de 15 (quinze) dias e, nada sendo requerido nesse prazo, determino o seu 

arquivamento, independentemente de nova deliberação. Cumpra-se. Água 

Boa, 18 de abril de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010213-92.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA HELENA MONTEIRO DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para dar andamento ao feito no prazo legal, requerendo o que entender de 

direito. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001363-66.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE RODRIGUES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) para dar 

andamento ao feito no prazo de 10 dias, requerendo o que entender de 

direito. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001451-07.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DA SILVA LARROQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do promovente 

para dar andamento ao feito no prazo de 10 dias. ELEONORA BISSOLOTTI 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001618-24.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:
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JOSE MARIA RIBEIRO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado do promovente 

par ano prazo de 10 dias dar andamento ao feito requerendo o que 

entender de direito. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000070-61.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ERNESTO GUILHERME HOFFMANN NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA COLETTI GUIMARAES OAB - MT22163/A (ADVOGADO)

LUCIANA ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT7228/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA AZEVEDO BRAZ OAB - RJ0208791A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA Certidão de Decurso de Prazo Certifico 

que decorreu o prazo de 15 (quinze) dias em 27/04/2018 para pagamento 

da condenação pela parte executada, sem manifestação até a presente 

data. Assim sendo em cumprimento ao despacho do MM. juiz impulsiono os 

presentes autos para intimar a advogada do exequente para requere o 

que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias. ÁGUA BOA, 7 de maio 

de 2018. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, 

ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 TELEFONE: (66) 34682298

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 18212 Nr: 1281-41.2006.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. J. BARROS, WILSON JOSÉ DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MACIEL - 

OAB:7.301-A/MT, Sebastião Pereira - OAB:4.238-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 18212

Vistos, em correição.

Intime-se pessoalmente a Exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar se tem interesse no feito e/ou requerer o que entender de 

direito (inclusive informando o endereço atualizado do(s) Executado (s) e 

debito atualizado), sob pena de extinção do processo sem julgamento de 

mérito, nos termos do §1° do artigo 485 do CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 12 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 4042 Nr: 60-04.1998.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARY & IRMÃOS LTDA., ARY MARCOS 

REZENDE, SALVY BOSCO DE REZENDE, SADY SEVERINO DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - 

OAB:OAB/14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2.641/MT, REINALDO PETTENGILL - OAB:892-A/DF

 Código n.° 4042

Vistos, em correição.

Intime-se pessoalmente a Requerente, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar se tem interesse no feito e/ou requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do §1° do artigo 485 do CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 18 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 57396 Nr: 367-93.2014.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENICE JANITSCHKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT, 

PROCURADOR MUNICIPAL, JOSÉ LUIZ ZACHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14.737-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME JUNIO PAES 

ANANIAS - OAB:14.874-0-MT, JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 Código n.° 57396

Vistos, em correição.

Intime-se pessoalmente a Requerente, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar se tem interesse no feito e/ou requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do §1° do artigo 485 do CPC.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 18 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 174 Nr: 161-07.1999.811.0020

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINA ROSA DE JESUS, SANDRO LUIS COSTA 

SAGGIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR BORGES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - 

OAB:5734/Mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:2.964/MT

 Código n.° 174

Vistos, em correição.

Intime-se pessoalmente a Exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar se tem interesse no feito e/ou requerer o que entender de 

direito (inclusive informando o endereço atualizado do(s) Executado (s) e 

juntando a matricula informada às fls. 597), sob pena de extinção do 

processo sem julgamento de mérito, nos termos do §1° do artigo 485 do 

CPC.
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 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 18 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 50523 Nr: 2473-33.2011.811.0020

 AÇÃO: Medida Cautelar (art. 796 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU SOSSAI, MARIA MADALENA DE 

ABREU SOSSAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 50523

Vistos, em correição.

Intime-se pessoalmente a Requerente, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar se tem interesse no feito e/ou requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do §1° do artigo 485 do CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 17 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 69435 Nr: 475-54.2016.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO CESAR DE OLIVEIRA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967, LEANDRO GARCIA - OAB:210137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a Exequente para informar o endereço do executado e/ou valor 

atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 23 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 62099 Nr: 506-11.2015.811.0020

 AÇÃO: Mandado de Segurança (arts. 1553/51 e 5º, LXIX da CF)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ALCIMES CONSTRUTORA LTDA -ME, ALCIDES 

FERNANDES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, AGENTE DE 

TRIBUTOS ESTADUAIS - CHEFE DA UNIDADE FAZ. "POSTO FISCAL 

ARAGUAIA -

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA - 

OAB:5177-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em conta a existência decisão, remetam-se os Autos ao arquivo.

Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 17 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 53077 Nr: 2550-08.2012.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISABEL CHAGAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 58761

Vistos, em correição.

Intime-se pessoalmente a Requerente, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar se tem interesse no feito e/ou requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do §1° do artigo 485 do CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 17 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 57279 Nr: 273-48.2014.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO ALVES DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:3.719-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 57279

Vistos, em correição.

Intime-se pessoalmente a Requerente, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar se tem interesse no feito e/ou requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do §1° do artigo 485 do CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 17 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 58761 Nr: 1488-59.2014.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MARQUES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUTRAN ALENCAR ROCHA - 

OAB:16.537/GO, FREDERICO ALGUSTO FERREIRA BARBOSA - 

OAB:18.828/GO, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 58761

Vistos, em correição.

Intime-se pessoalmente a Requerente, para que, no prazo de 05 (cinco) 
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dias, manifestar se tem interesse no feito e/ou requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do §1° do artigo 485 do CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 17 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 56014 Nr: 1762-57.2013.811.0020

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTENOR BORGES DE OLIVEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONEZILIA CORREA DE REZENDE (Espólio), 

LEONY FLÁVIO DE CARVALHO (Espólio), SEBASTIÃO CORRÊA DA 

SILVA, MARLENE CORREA DE OLIVEIRA, CORACINA SEVERINA DA 

SILVA, ANTONIO BOSCO CORREA DA SILVA, MARIA LAURA LIMA DA 

SILVA, ITAMAR CORRÊA DE OLIVEIRA, JURACI CORREA DA SILVA 

(Espólio), LINDOMAR CORREA DE OLIVEIRA, LILIA CORREIA FERREIRA, 

LEILIANE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA, MARIA AUXILIADORA CORREA 

DA SILVA, MAXSON LIMA E SILVA, MARCIAL DA CRUZ BANDEIRA, 

ESPÓLIO - CORACI MARIA DA SILVA, LEONI LIMA DA SILVA NETO, 

EVANILDE ALVES CARVALHO, ALEXANDRO LIMA DA SILVA, NIVALCI 

MOREIRA DOS SANTOS, OTAIR DA CRUZ BANDEIRA NETO, MARCIAL DA 

CRUZ BANDEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA DE CARVALHO 

CARRIJO - OAB:36.645, WILLIAM SANTOS ARAUJO - OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 56014

Vistos, em correição.

INDEFIRO, por ora, o requerido às fls.99, haja vista que o Requerente não 

demonstrou exaurimento na busca pelo endereços do Requerido e da 

Confinante.

Intime-se pessoalmente a Requerente, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar se tem interesse no feito e/ou requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do §1° do artigo 485 do CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 17 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 75444 Nr: 3728-50.2016.811.0020

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAULER GOES EPP, HAULER GOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, AGENTE DE 

TRIBUTO ESTADUAL GILBERTO GOMES DE SOUSA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA - 

OAB:5177-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Mandado de Segurança com Pedido Liminar, 

proposta por Hauler Goes EPP, em face do Estado do Mato Grosso.

 Considerando o lapso temporal da presente demanda, e que sendo 

intimada para recolher valor de diligências do Oficial de Justiça em maio de 

2017, quedou-se inerte.

 Diante de tal situação, resta demonstrado tacitamente o desinteresse no 

prosseguimento do feito.

Dispõe o artigo 485, inciso III, CPC: “Extingue-se o processo, sem 

julgamento do mérito: III- Quando, por não promover os atos e diligências 

que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.” 

(g.n.)

Portanto, flagrante a desídia do requerente, julgo EXTINTA a presente, sem 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, incisos III, do Código 

Processual Civil.

Transitada em julgado a presente, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia – MT, 23 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 6955 Nr: 1480-05.2002.811.0020

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOÊMIA PRESSER NIEDERMEIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISES BORGES REZENDE 

JUNIOR - OAB:5374/0

 Código n.° 6955

Vistos, em correição.

 Intime-se a Requerida para informar a decisão e/ou o andamento atual do 

Agravo de Instrumento informado às fls. 1837/1868, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de prosseguimento do feito.

 Após, dê-se vistas ao Ministério Público, pelo prazo legal.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 17 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 3083 Nr: 84-66.1997.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIRTO JOÃO SPERANDIO, RENE FRANCISCO 

FUNGHETTO, APARECIDO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - 

OAB:OAB/14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO GONÇALVES - 

OAB:2022/MT, MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - OAB:5374/0

 Código n.° 3083

Vistos, em correição.

Intime-se pessoalmente a Exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar se tem interesse no feito e/ou requerer o que entender de 

direito (inclusive informando o endereço atualizado do(s) Executado (s) e 

debito atualizado), sob pena de extinção do processo sem julgamento de 

mérito, nos termos do §1° do artigo 485 do CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 12 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 92805 Nr: 1147-91.2018.811.0020

 AÇÃO: Pedido de Busca e Apreensão Criminal->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DMDAA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JIDS, JIDS, PRMF, JRDS, PHRDS, WNFT, 

MSS-v", WJDSL, NSL, VDJS, EPDS, JSA, JPMF, LFL, AMDC, WDSM, NMCN, 

SMVDS, MRDS, JLG, MSS2, JSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON ANANIAS DE 

OLIVEIRA - OAB:47897, ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:15.077-A/MT, WAGNER NUNES FREDERICO TEIXEIRA - OAB:, 

WILLIAM SANTOS ARAUJO - OAB:2.644/-MT, YURI GONÇALVES 

ARAÚJO - OAB:24274

 Isto posto, com arrimo nestes fundamentos e em consonância com o 

parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

do Investigado/Requerente Joaby Lenikr Gomes. Intime-se. Cumpra-se 

realizando e expedindo o necessário. Às providências. Ciência ao MPE. 

Alto Araguaia - MT, 04 de maio de 2018.Lener Leopoldo da Silva 

CoelhoJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 16529 Nr: 183-21.2006.811.0020

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFS(

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA FILHO - 

OAB:6.263/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.°

 Vistos, em correição.

Intime-se pessoalmente a Exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar se tem interesse no feito e/ou requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do §1° do artigo 485 do CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 19 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 279 Nr: 222-62.1999.811.0020

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MATIAS CHAGAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURELINO CHAGAS DE OLIVEIRA (espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 Código n.°

 Vistos, em correição.

Intime-se pessoalmente a Exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar se tem interesse no feito e/ou requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do §1° do artigo 485 do CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 19 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 33443 Nr: 981-06.2011.811.0020

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA DE MADEIRAS J R LTDA EPP, ROSELI 

CRISTINA CLAUDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 

- MT., ALESSANDRO R. VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Pereira Rosa - 

OAB:12544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código n.° 33443

Vistos, em correição.

Ante o lapso temporal transcorrido, intime-se pessoalmente a Parte Autora 

para que no prazo de 05 (cinco) dias manifeste-se quanto ao interesse no 

prosseguimento da ação, sob pena de extinção do feito, nos termos do 

artigo 485, § 1º do NCPC.

Ultrapassado o prazo com ou sem manifestação, certifique e tornem os 

autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 18 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 18302 Nr: 1362-87.2006.811.0020

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEVY NOSSA, MARIA AMÁBILE VONO NOSSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉDITA MARIA FERREIRA, ÉDITA MARIA 

FERREIRA, OSMAILDA ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA - 

OAB:5177-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 18302

Vistos, em correição.

Intime-se pessoalmente a Requerente, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar se tem interesse no feito e/ou requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do §1° do artigo 485 do CPC.

 Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 17 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 28287 Nr: 2659-27.2009.811.0020

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILMAR MENDONÇA SIQUEIRA MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZÁRIO XAVIER DOS SANTOS, MANOEL 

ALVES DE SOUZA, CARMELITA MARIA DA CONCEIÇÃO, ANTONIO N. 

SILVEIRA MORAES, LEONORA MARIA BORGES, JOÃO FERNANDES DE 

SOUZA, ELIAS MANOEL ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA - 

OAB:5177-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 28287

Vistos, em correição.

Intime-se pessoalmente a Requerente, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar se tem interesse no feito e/ou requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do §1° do artigo 485 do CPC.

 Após, dê-se vistas ao Ministério Público para manifestação, pelo prazo 
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legal.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 17 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 52024 Nr: 1321-13.2012.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS PEREIRA DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO CLARIMUNDO DE 

REZENDE NETO - OAB:GO 26.885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Código n.° 52024

Vistos, em correição.

Trata-se de cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de 

obrigação de pagar quantia certa.

Nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, intime-se o 

Executado, na pessoa de seu representante judicial, para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias e nos próprios autos, impugnar a execução.

Cumpra-se.

Alto Araguaia, 17 de abril de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 50520 Nr: 2468-11.2011.811.0020

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MIRA OTM TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO BIOENERGIA INDUSTRIA E 

COMÉRCIO DE OLEOS E BIODIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DAMASCENO COSTA - 

OAB:192206-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jomas Fulgêncio de Lima 

Júnior - OAB:11.785-MT, LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - OAB:6525/MT, 

RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 Código n.° 50520

Vistos, em correição.

Intime-se pessoalmente a Requerente, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar se tem interesse no feito e/ou requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do §1° do artigo 485 do CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, certifique e tornem os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 18 de abril de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 27389 Nr: 1801-93.2009.811.0020

 AÇÃO: Desapropriação Imóvel Rural por Interesse Social->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARVALHO SILVA, BENJAMIN DE PAIVA 

CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO STEFANI - OAB:MS 

13.942, André Luis Xavier Machado - OAB:7676/MS, CARINE TOSTA 

FREITAS - OAB:14041/MS, CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES - 

OAB: 4.862/MS, EDUARDO CELESTINO DE ARRUDA JÚNIOR - OAB:MS 

12.203, FÁBIO DAVANSO DOS SANTOS - OAB:13979/MS, FERNANDO 

DAVANSO DOS SANTOS - OAB:12574/MS, Gildo Sandoval Campos - 

OAB:5582/MS, HADNA JESARELLA RODRIGUES ORENHA - 

OAB:10526/MS, LARISSA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - OAB:13424/MS, 

Lucy A. B. de Medeiros Marques - OAB:MS 6.236, MANOEL 

AUGUSTO MARTINS DE ALMEIDA - OAB:MS 12.588-B, NOELY 

GONÇALVES VIEIRA WOITSCHACH - OAB:4922/MS, PATRÍCIA 

ANACHE - OAB:MS 11.409, THIAGO MARTINS FERREIRA - 

OAB:13663/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISES BORGES REZENDE 

JUNIOR - OAB:5374/0, VANDIR APOLINÁRIO FILHO - OAB:6053-B/MT, 

Veruscka Carneiro Gasparoti - OAB:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado das partes para, no prazo de 15 dias, se manifestarem quanto 

ao ofício juntado às fls. 449/452.

Alto Araguaia - MT, 04 de maio de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 57806 Nr: 705-67.2014.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEBERSON LUSTOSA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISLEI CAMILO, REJANE BISOGNIN - ME, ALL - 

AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIUSSUANE FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:MT/13.244-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARYSTÓBULO DE OLIVEIRA 

FREITAS - OAB:82329, Renato de Perboyre Bonilha - OAB:3844/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto a carta precatória devolvida.

Alto Araguaia - MT, 04 de maio de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 2050 Nr: 37-34.1993.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER TRABACHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMOR DA SILVA, MARIA VACARO DA 

SILVA, OLIVIO FRICK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO GONÇALVES - 

OAB:2022/MT, MARÇAL YUKIO NAKATA - OAB:OAB-MT 8745-B, 

SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CÉSAR 

PASSINATO AMORIM - OAB:7.542-MT, JOÃO MAURÍCIO ABRÃO 

MARQUES - OAB:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, encaminho esta certidão ao DJE, a fim 

de intimar o advogado, Fernando César Passinato Amorim, a proceder a 

devolução dos autos, no prazo de 24h, nos termos do art. 234 do CPC, o 

que faço com espeque no item 4.8.15, da CNGC.

Alto Araguaia - MT, 04 de maio de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 25072 Nr: 71-47.2009.811.0020

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO RAFAEL DAVID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GOMES DOMINGOS (espólio), LUZIA 

GOMES DE ALMEIDA, JULIA GOMES ALVES, MARIA RITA GOMES SILVA, 

CLARISSE GOMES DOMINGOS, MARIA DO CARMO GOMES NETA, 

GARCES MARQUES LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:2.964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:15.077-A/MT, CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO - 

OAB:11033-B/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, providenciar os 

documentos solicitados às fls. 113.

Alto Araguaia - MT, 04 de maio de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 94266 Nr: 1797-41.2018.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJDQ, VLODA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM SANTOS ARAÚJO - 

OAB:2644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. DEFIRO o pedido de Assistência Judicial gratuita, nos termos do artigo 

98 do CPC/2015.4. Notadamente acerca do pleito de guarda, nos termos 

do artigo 370 do CPC e ideário do artigo 1º e seguintes do ECA, NOMEIO a 

mui digna Assistente Social Juízo para realizar estudo social da 

requerente e da Criança e fornecer relatório no prazo de 15 (quinze) dias, 

bem como DETERMINO a realização de avaliação psicológica, que deverá 

ser realizada pela psicológa credenciada deste juízo. 5. Em tal estudo 

social a expert pesquisará “in locu” e descortinará ao juízo as condições 

social, habitacional, estrutural, financeira, escolar, alimentar, higiênica, 

afetiva e outras relevantes a revelar se a guarda sub examine atende aos 

interesses e à proteção do(a/s) menore(s).6. Entregue o parecer pela 

expert social, COLHA manifestação ministerial pelo prazo de 05 (cinco) 

dias. 7. DESIGNO o dia 19 de JULHO de 2018, às 12h00 (MT), para 

realização de sessão de mediação/conciliação (artigo 334, CPC/2015).8. 

CITE(M)-SE o(s) réu(s), com a faculdade do artigo 212, § 2º, do CPC/2015, 

para que compareça(m) à audiência designada, acompanhado(s) de 

advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar(em) contestação, no prazo previsto no artigo 335 do 

CPC/2015.9. Havendo desinteresse pelo(s) réu(s) na realização da 

audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar 

da data da audiência (§5º, art. 334, CPC/2015). 10. CONSIGNE-SE no 

mandado e/ou carta precatória que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC/2015, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 344, 

CPC/2015), bem como as partes devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 73742 Nr: 2610-39.2016.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEMILDA GONÇALVES VIEIRA DA SILVA, 

LINDOMAR MENDES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN SILVA NUNES - 

OAB:22755, Leonardo Santos de Resende - OAB:6.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora, via DJE, a fim de que promova o 

prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

aplicação do § 1º, do artigo 485, do CPC/2015.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 7 de maio de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000238-66.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

REINI MARIA DA BADIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

 

Intimo a vossa Senhoria na qualidade de Advogado (a) da parte 

requerente , quanto a correspondência devolvida, e também para se 

manifestar o que entender por direito, no prazo de cinco dias sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-41.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI OAB - MT12847/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REAL EXPRESSO LIMITADA (REQUERIDO)

 

Intimo vossa senhoria na qualidade de advogada da parte requerente, da 

correspondência devolvida e para que dê prosseguimento no feito , sob 

pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-63.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE MARIA ELIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI OAB - MT12847/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REAL EXPRESSO LIMITADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOCIMAR MOREIRA SILVA OAB - DF11863 (ADVOGADO)

 

Intimo vossa senhoria na qualidade de advogada da parte requerente da 

correspondência devolvida e para que dê prosseguimento no feito sob 

pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-78.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI OAB - MT12847/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REAL EXPRESSO LIMITADA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

JOCIMAR MOREIRA SILVA OAB - DF11863 (ADVOGADO)

 

Intimo vossa senhoria na qualidade de advogada da parte requerente da 

correspondência devolvida e para que dê prosseguimento no feito sob 

pena de arquivamento

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010149-27.2010.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MENEZES & CARVALHO LTDA - ME (REQUERENTE)

TRIALMOTO - JATAI/GO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HUMBERTO DE SENE OAB - GO0019247A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR JOSE DUARTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GETULIO ALVES LOPES OAB - MT0012357A (ADVOGADO)

 

Fica Vossa Senhoria na qualidade de advogado(a) da Exequente intimado 

a apresentar cálculo atualizado para cumprimento dos demais atos, nos 

termos da r. decisão ID 8069097.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010656-51.2011.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MINIMERCADO E RESTAURANTE CORUJAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT OAB - MT0012624A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M G ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Numero do Processo: 

8010656-51.2011.8.11.0020 REQUERENTE: MINIMERCADO E 

RESTAURANTE CORUJAO LTDA - ME REQUERIDO: M G ALIMENTOS LTDA 

- ME Vistos. 1. AUTORIZO o bloqueio eletrônico, pois o pagamento da 

condenação não se encontra comprovada no processo. Realizada a 

busca, não foi encontrado valor disponível para penhora eletrônica, 

conforme comprovante em anexo. 2. Ante ao exposto, INTIME-SE a parte 

exeqüente para no prazo de 05 (cinco) dias indicar bens para serem 

penhorados, sob pena de extinção (§ 4º, do artigo 53 da Lei 9.099/95) e 

arquivamento dos autos, com expedição de Certidão de Dívida. 3. 

Decorrido o prazo acima mencionado, sem manifestação, CERTIFIQUE-SE 

e voltem-me os autos conclusos. 4. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Edital Intimação

N° 2463-06.2003.811.0008-13028

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE CARLOS BERNARDINO, Cpf: 

28449479134, Rg: 90.824, Filiação: José Bernardino Marques e de Antonia 

Batara Marques, data de nascimento: 05/05/1948, natural de Santo 

Anastácio-SP, solteiro(a), comerciante. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 576,31 (Quinhentos e setenta e seis reais e 

trinta e um centavos), no prazo de 05 dias , contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de Fica Vossa Senhoria, ADVERTIDA de 

que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciarias 

implicará na restrição de vosso nome CPF junto a divida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC TJMT. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosemari Rita de 

Vasconcelos Barros, digitei.

Barra do Bugres, 07 de maio de 2018

Rosemari Rita de Vasconcelos Barros

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.205/CNGC

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 81132 Nr: 2797-25.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS SANTOS MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido, a fim de conceder o benefício de Pensão por 

Morte o requerente MARIA DOS SANTOS MORAIS e, como consequência, 

condeno o Requerido a pagar ao requerente o benefício previdenciário de 

pensão por morte, no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, inclusive 13º 

salário, bem como lhe efetue o pagamento das quantias correspondentes 

às parcelas em atraso desde a data da citação em 17.08.2012.Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I do NCPC.As parcelas vencidas 

deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora a 

partir da citação e observado os critérios fixados RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO (RE) 870947, cujo índice de correção monetária 

adotado foi o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Os 

juros moratórios são devidos a partir da citação de com acordo com os 

índices de reajuste da caderneta de poupança.No que tange ao 

pagamento de custas, despesas processuais, compreendo a ISENÇÃO da 

Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto 

aos valores comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos 

do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. 

CONDENO, ainda, a Autarquia ao pagamento dos Honorários Advocatícios 

no percentual de 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da 

prolação desta sentença, excluídas as parcelas vincendas, a teor da 

Súmula 111 do STJ. Importante destacar que os honorários devem incidir 

sobre o total da condenação.Sentença não sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, tendo em vista que o valor da condenação não deverá superar 

1.000,00 (um mil) salários mínimos (NCPC).PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136294 Nr: 2326-96.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA ARIABO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, por considerar que, na espécie, exige-se a formação 

do contraditório a fim de colher mais elementos de convicção, INDEFIRO a 

tutela de urgência pleiteada. Atento ao caso concreto e, considerando as 

regras ordinárias de experiência, bem como a hipossuficiência da parte 

autora INVERTO o ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à parte requerida o ônus da 

prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 

requerente (art. 373, inc. II do CPC). De outro lado, a fim de que sejam 

esclarecidos os fatos DETERMINO a reunião dos processos n. 

2324-29.2018.811.0008 (Cód. 136292) e n. 2326-96.2018.811.0008 (Cód. 

136294), para serem decididos conjuntamente, na forma do que determina 

o artigo 55, §1º, do Código de Processo Civil. Para justa e eficaz solução 

do litígio, DESIGNO o dia 04/07/2018, às 16h30, para a audiência de 

Conciliação/Mediação, no prédio do Juizado Especial, situado na Rua João 

Custódio da Silva, n. 408, Bairro Maracanã, Município de Barra do 
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Bugres/MT.INTIME-SE a autora e CITE-SE o requerido, com antecedência 

de pelo menos 20 (vinte) dias, para que compareçam à audiência, 

acompanhados de advogado, informando-lhes que, o não comparecimento 

injustificado à audiência é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, cuja ausência será sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

do Estado ou da União (art. 334, § 8º, do CPC). Ressalte-se que, as partes 

poderão constituir procuradores com poderes específicos para transigir 

(art. 334, § 10, do CPC).Com as comunicações feitas, encaminhem-se os 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC.Não havendo 

conciliação, o requerido deverá oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias a partir do primeiro dia útil da realização do ato (art. 335, I, do 

CPC), consignando-se que, o não oferecimento da contestação fará incidir 

os efeitos da revelia (art. 344, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136246 Nr: 2296-61.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDA QUEZO ZUZUKEMAERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Safra S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, por considerar que, na espécie, exige-se a formação 

do contraditório a fim de colher mais elementos de convicção, INDEFIRO a 

tutela de urgência pleiteada. Atento ao caso concreto e, considerando as 

regras ordinárias de experiência, bem como a hipossuficiência da parte 

autora INVERTO o ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à parte reclamada o ônus 

da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 

reclamante (art. 373, inc. II do CPC). De outro lado, a fim de que sejam 

esclarecidos os fatos determino a reunião dos processos n. 

2296-61.2018.811.0008 (Cód. 136246) e n. 2293-09.2018.811.0008 (Cód. 

136243), para serem decididos conjuntamente, na forma do que determina 

o artigo 55, §1º, do Código de Processo Civil. Para justa e eficaz solução 

do litígio, DESIGNO o dia 27/06/2018, às 15h00, para a audiência de 

Conciliação/Mediação, no prédio do Juizado Especial, situado na Rua João 

Custódio da Silva, n. 408, Bairro Maracanã, Município de Barra do 

Bugres/MT.INTIME-SE a autora e CITE-SE o requerido, com antecedência 

de pelo menos 20 (vinte) dias, para que compareçam à audiência, 

acompanhados de advogado, informando-lhes que, o não comparecimento 

injustificado à audiência é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, cuja ausência será sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

do Estado ou da União (art. 334, § 8º, do CPC). Ressalte-se que, as partes 

poderão constituir procuradores com poderes específicos para transigir 

(art. 334, § 10, do CPC).Com as comunicações feitas, encaminhem-se os 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC.Não havendo 

conciliação, o requerido deverá oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias a partir do primeiro dia útil da realização do ato (art. 335, I, do 

CPC), consignando-se que, o não oferecimento da contestação fará incidir 

os efeitos da revelia (art. 344, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136286 Nr: 2318-22.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA ARIABO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, por considerar que, na espécie, exige-se a formação 

do contraditório a fim de colher mais elementos de convicção, INDEFIRO a 

tutela de urgência pleiteada. Atento ao caso concreto e, considerando as 

regras ordinárias de experiência, bem como a hipossuficiência da parte 

autora INVERTO o ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à parte reclamada o ônus 

da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 

reclamante (art. 373, inc. II do CPC). Para justa e eficaz solução do litígio, 

DESIGNO o dia 04/07/2018, às 18h00, para a audiência de 

Conciliação/Mediação, no prédio do Juizado Especial, situado na Rua João 

Custódio da Silva, n. 408, Bairro Maracanã, Município de Barra do 

Bugres/MT.INTIME-SE a autora e CITE-SE o requerido, com antecedência 

de pelo menos 20 (vinte) dias, para que compareçam à audiência, 

acompanhados de advogado, informando-lhes que, o não comparecimento 

injustificado à audiência é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, cuja ausência será sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

do Estado ou da União (art. 334, § 8º, do CPC). Ressalte-se que, as partes 

poderão constituir procuradores com poderes específicos para transigir 

(art. 334, § 10, do CPC).Com as comunicações feitas, encaminhem-se os 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC.Não havendo 

conciliação, o requerido deverá oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias a partir do primeiro dia útil da realização do ato (art. 335, I, do 

CPC), consignando-se que, o não oferecimento da contestação fará incidir 

os efeitos da revelia (art. 344, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136238 Nr: 2290-54.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDA QUEZO ZUZUKEMAERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, por considerar que, na espécie, exige-se a formação 

do contraditório a fim de colher mais elementos de convicção, INDEFIRO a 

tutela de urgência pleiteada. Atento ao caso concreto e, considerando as 

regras ordinárias de experiência, bem como a hipossuficiência da parte 

autora INVERTO o ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à parte reclamada o ônus 

da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 

reclamante (art. 373, inc. II do CPC). De outro lado, a fim de que sejam 

esclarecidos os fatos determino a reunião dos processos n. 

2288-84.2018.811.0008 (Cód. 136236) e n. 2290-54.2018.811.0008 (Cód. 

136238), para serem decididos conjuntamente, na forma do que determina 

o artigo 55, §1º, do Código de Processo Civil. Para justa e eficaz solução 

do litígio, DESIGNO o dia 27/06/2018, às 15h30, para a audiência de 

Conciliação/Mediação, no prédio do Juizado Especial, situado na Rua João 

Custódio da Silva, n. 408, Bairro Maracanã, Município de Barra do 

Bugres/MT.INTIME-SE a autora e CITE-SE o requerido, com antecedência 

de pelo menos 20 (vinte) dias, para que compareçam à audiência, 

acompanhados de advogado, informando-lhes que, o não comparecimento 

injustificado à audiência é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, cuja ausência será sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

do Estado ou da União (art. 334, § 8º, do CPC). Ressalte-se que, as partes 

poderão constituir procuradores com poderes específicos para transigir 

(art. 334, § 10, do CPC).Com as comunicações feitas, encaminhem-se os 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC.Não havendo 

conciliação, o requerido deverá oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias a partir do primeiro dia útil da realização do ato (art. 335, I, do 

CPC), consignando-se que, o não oferecimento da contestação fará incidir 

os efeitos da revelia (art. 344, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136269 Nr: 2307-90.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINO TORYKAKIRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, por considerar que, na espécie, exige-se a formação 

do contraditório a fim de colher mais elementos de convicção, INDEFIRO a 

tutela de urgência pleiteada. Atento ao caso concreto e, considerando as 
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regras ordinárias de experiência, bem como a hipossuficiência da parte 

autora INVERTO o ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à parte requerida o ônus da 

prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 

requerente (art. 373, inc. II do CPC). De outro lado, a fim de que sejam 

esclarecidos os fatos DETERMINO a reunião dos processos n. 

2302-68.2018.811.0008 (Cód. 136260), n. 2304-38.2018.811.0008 (Cód. 

136264), n. 2305-23.2018.811.0008 (Cód. 136266), e n. 

2307-90.2018.811.0008 (Cód. 136269), para serem decididos 

conjuntamente, na forma do que determina o artigo 55, §1º, do Código de 

Processo Civil. Para justa e eficaz solução do litígio, DESIGNO o dia 

04/07/2018, às 12h30, para a audiência de Conciliação/Mediação, no 

prédio do Juizado Especial, situado na Rua João Custódio da Silva, n. 408, 

Bairro Maracanã, Município de Barra do Bugres/MT.INTIME-SE a autora e 

CITE-SE o requerido, com antecedência de pelo menos 20 (vinte) dias, 

para que compareçam à audiência, acompanhados de advogado, 

informando-lhes que, o não comparecimento injustificado à audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, cuja ausência será 

sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado ou da 

União (art. 334, § 8º, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136243 Nr: 2293-09.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDA QUEZO ZUZUKEMAERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Safra S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, por considerar que, na espécie, exige-se a formação 

do contraditório a fim de colher mais elementos de convicção, INDEFIRO a 

tutela de urgência pleiteada. Atento ao caso concreto e, considerando as 

regras ordinárias de experiência, bem como a hipossuficiência da parte 

autora INVERTO o ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à parte reclamada o ônus 

da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 

reclamante (art. 373, inc. II do CPC). De outro lado, a fim de que sejam 

esclarecidos os fatos determino a reunião dos processos n. 

2296-61.2018.811.0008 (Cód. 136246) e n. 2293-09.2018.811.0008 (Cód. 

136243), para serem decididos conjuntamente, na forma do que determina 

o artigo 55, §1º, do Código de Processo Civil. Para justa e eficaz solução 

do litígio, DESIGNO o dia 27/06/2018, às 15h00, para a audiência de 

Conciliação/Mediação, no prédio do Juizado Especial, situado na Rua João 

Custódio da Silva, n. 408, Bairro Maracanã, Município de Barra do 

Bugres/MT.INTIME-SE a autora e CITE-SE o requerido, com antecedência 

de pelo menos 20 (vinte) dias, para que compareçam à audiência, 

acompanhados de advogado, informando-lhes que, o não comparecimento 

injustificado à audiência é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, cuja ausência será sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

do Estado ou da União (art. 334, § 8º, do CPC). Ressalte-se que, as partes 

poderão constituir procuradores com poderes específicos para transigir 

(art. 334, § 10, do CPC).Com as comunicações feitas, encaminhem-se os 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC.Não havendo 

conciliação, o requerido deverá oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias a partir do primeiro dia útil da realização do ato (art. 335, I, do 

CPC), consignando-se que, o não oferecimento da contestação fará incidir 

os efeitos da revelia (art. 344, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136236 Nr: 2288-84.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDA QUEZO ZUZUKEMAERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, por considerar que, na espécie, exige-se a formação 

do contraditório a fim de colher mais elementos de convicção, INDEFIRO a 

tutela de urgência pleiteada. Atento ao caso concreto e, considerando as 

regras ordinárias de experiência, bem como a hipossuficiência da parte 

autora INVERTO o ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à parte reclamada o ônus 

da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 

reclamante (art. 373, inc. II do CPC). De outro lado, a fim de que sejam 

esclarecidos os fatos determino a reunião dos processos n. 

2288-84.2018.811.0008 (Cód. 136236) e n. 2290-54.2018.811.0008 (Cód. 

136238), para serem decididos conjuntamente, na forma do que determina 

o artigo 55, §1º, do Código de Processo Civil. Para justa e eficaz solução 

do litígio, DESIGNO o dia 27/06/2018, às 15h30, para a audiência de 

Conciliação/Mediação, no prédio do Juizado Especial, situado na Rua João 

Custódio da Silva, n. 408, Bairro Maracanã, Município de Barra do 

Bugres/MT.INTIME-SE a autora e CITE-SE o requerido, com antecedência 

de pelo menos 20 (vinte) dias, para que compareçam à audiência, 

acompanhados de advogado, informando-lhes que, o não comparecimento 

injustificado à audiência é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, cuja ausência será sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

do Estado ou da União (art. 334, § 8º, do CPC). Ressalte-se que, as partes 

poderão constituir procuradores com poderes específicos para transigir 

(art. 334, § 10, do CPC).Com as comunicações feitas, encaminhem-se os 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC.Não havendo 

conciliação, o requerido deverá oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias a partir do primeiro dia útil da realização do ato (art. 335, I, do 

CPC), consignando-se que, o não oferecimento da contestação fará incidir 

os efeitos da revelia (art. 344, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136289 Nr: 2321-74.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA ARIABO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO OLE CONSIGNADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, por considerar que, na espécie, exige-se a formação 

do contraditório a fim de colher mais elementos de convicção, INDEFIRO a 

tutela de urgência pleiteada. Atento ao caso concreto e, considerando as 

regras ordinárias de experiência, bem como a hipossuficiência da parte 

autora INVERTO o ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à parte reclamada o ônus 

da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 

reclamante (art. 373, inc. II do CPC). Para justa e eficaz solução do litígio, 

DESIGNO o dia 04/07/2018, às 17h30, para a audiência de 

Conciliação/Mediação, no prédio do Juizado Especial, situado na Rua João 

Custódio da Silva, n. 408, Bairro Maracanã, Município de Barra do 

Bugres/MT.INTIME-SE a autora e CITE-SE o requerido, com antecedência 

de pelo menos 20 (vinte) dias, para que compareçam à audiência, 

acompanhados de advogado, informando-lhes que, o não comparecimento 

injustificado à audiência é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, cuja ausência será sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

do Estado ou da União (art. 334, § 8º, do CPC). Ressalte-se que, as partes 

poderão constituir procuradores com poderes específicos para transigir 

(art. 334, § 10, do CPC).Com as comunicações feitas, encaminhem-se os 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC.Não havendo 

conciliação, o requerido deverá oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias a partir do primeiro dia útil da realização do ato (art. 335, I, do 

CPC), consignando-se que, o não oferecimento da contestação fará incidir 

os efeitos da revelia (art. 344, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136273 Nr: 2310-45.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINO TORYKAKIRI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, por considerar que, na espécie, exige-se a formação 

do contraditório a fim de colher mais elementos de convicção, INDEFIRO a 

tutela de urgência pleiteada. Atento ao caso concreto e, considerando as 

regras ordinárias de experiência, bem como a hipossuficiência da parte 

autora INVERTO o ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à parte reclamada o ônus 

da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 

reclamante (art. 373, inc. II do CPC). Para justa e eficaz solução do litígio, 

DESIGNO o dia 04/07/2018, às 13h30, para a audiência de 

Conciliação/Mediação, no prédio do Juizado Especial, situado na Rua João 

Custódio da Silva, n. 408, Bairro Maracanã, Município de Barra do 

Bugres/MT.INTIME-SE a autora e CITE-SE o requerido, com antecedência 

de pelo menos 20 (vinte) dias, para que compareçam à audiência, 

acompanhados de advogado, informando-lhes que, o não comparecimento 

injustificado à audiência é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, cuja ausência será sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

do Estado ou da União (art. 334, § 8º, do CPC). Ressalte-se que, as partes 

poderão constituir procuradores com poderes específicos para transigir 

(art. 334, § 10, do CPC).Com as comunicações feitas, encaminhem-se os 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC.Não havendo 

conciliação, o requerido deverá oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias a partir do primeiro dia útil da realização do ato (art. 335, I, do 

CPC), consignando-se que, o não oferecimento da contestação fará incidir 

os efeitos da revelia (art. 344, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136132 Nr: 2220-37.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUDIR AQUIZUMAE ARIABO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, por considerar que, na espécie, exige-se a formação 

do contraditório a fim de colher mais elementos de convicção, INDEFIRO a 

tutela de urgência pleiteada. Atento ao caso concreto e, considerando as 

regras ordinárias de experiência, bem como a hipossuficiência da parte 

autora INVERTO o ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à parte reclamada o ônus 

da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 

reclamante (art. 373, inc. II do CPC). De outro lado, a fim de que sejam 

esclarecidos os fatos DETERMINO a reunião dos processos n. 

2219-52.2018.811.0008 (Cód. 136131) e n. 2220-37.2018.811.0008 (Cód. 

136132), para serem decididos conjuntamente, na forma do que determina 

o artigo 55, §1º, do Código de Processo Civil. Para justa e eficaz solução 

do litígio, DESIGNO o dia 27/06/2018, às 17h00, para a audiência de 

Conciliação/Mediação, no prédio do Juizado Especial, situado na Rua João 

Custódio da Silva, n. 408, Bairro Maracanã, Município de Barra do 

Bugres/MT.INTIME-SE a autora e CITE-SE o requerido, com antecedência 

de pelo menos 20 (vinte) dias, para que compareçam à audiência, 

acompanhados de advogado, informando-lhes que, o não comparecimento 

injustificado à audiência é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, cuja ausência será sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

do Estado ou da União (art. 334, § 8º, do CPC). Ressalte-se que, as partes 

poderão constituir procuradores com poderes específicos para transigir 

(art. 334, § 10, do CPC).Com as comunicações feitas, encaminhem-se os 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC.Não havendo 

conciliação, o requerido deverá oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias a partir do primeiro dia útil da realização do ato (art. 335, I, do 

CPC), consignando-se que, o não oferecimento da contestação fará incidir 

os efeitos da revelia (art. 344, do CPC)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136239 Nr: 2291-39.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDA QUEZO ZUZUKEMAERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, por considerar que, na espécie, exige-se a formação 

do contraditório a fim de colher mais elementos de convicção, INDEFIRO a 

tutela de urgência pleiteada. Atento ao caso concreto e, considerando as 

regras ordinárias de experiência, bem como a hipossuficiência da parte 

autora INVERTO o ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à parte reclamada o ônus 

da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 

reclamante (art. 373, inc. II do CPC). De outro lado, a fim de que sejam 

esclarecidos os fatos determino a reunião dos processos n. 

2288-84.2018.811.0008 (Cód. 136236) e n. 2290-54.2018.811.0008 (Cód. 

136238), para serem decididos conjuntamente, na forma do que determina 

o artigo 55, §1º, do Código de Processo Civil. Para justa e eficaz solução 

do litígio, DESIGNO o dia 27/06/2018, às 15h30, para a audiência de 

Conciliação/Mediação, no prédio do Juizado Especial, situado na Rua João 

Custódio da Silva, n. 408, Bairro Maracanã, Município de Barra do 

Bugres/MT.INTIME-SE a autora e CITE-SE o requerido, com antecedência 

de pelo menos 20 (vinte) dias, para que compareçam à audiência, 

acompanhados de advogado, informando-lhes que, o não comparecimento 

injustificado à audiência é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, cuja ausência será sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

do Estado ou da União (art. 334, § 8º, do CPC). Ressalte-se que, as partes 

poderão constituir procuradores com poderes específicos para transigir 

(art. 334, § 10, do CPC).Com as comunicações feitas, encaminhem-se os 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC.Não havendo 

conciliação, o requerido deverá oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias a partir do primeiro dia útil da realização do ato (art. 335, I, do 

CPC), consignando-se que, o não oferecimento da contestação fará incidir 

os efeitos da revelia (art. 344, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136288 Nr: 2320-89.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA ARIABO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, por considerar que, na espécie, exige-se a formação 

do contraditório a fim de colher mais elementos de convicção, INDEFIRO a 

tutela de urgência pleiteada. Atento ao caso concreto e, considerando as 

regras ordinárias de experiência, bem como a hipossuficiência da parte 

autora INVERTO o ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à parte reclamada o ônus 

da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 

reclamante (art. 373, inc. II do CPC). Para justa e eficaz solução do litígio, 

DESIGNO o dia 04/07/2018, às 17h00, para a audiência de 

Conciliação/Mediação, no prédio do Juizado Especial, situado na Rua João 

Custódio da Silva, n. 408, Bairro Maracanã, Município de Barra do 

Bugres/MT.INTIME-SE a autora e CITE-SE o requerido, com antecedência 

de pelo menos 20 (vinte) dias, para que compareçam à audiência, 

acompanhados de advogado, informando-lhes que, o não comparecimento 

injustificado à audiência é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, cuja ausência será sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

do Estado ou da União (art. 334, § 8º, do CPC). Ressalte-se que, as partes 

poderão constituir procuradores com poderes específicos para transigir 

(art. 334, § 10, do CPC).Com as comunicações feitas, encaminhem-se os 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC.Não havendo 

conciliação, o requerido deverá oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias a partir do primeiro dia útil da realização do ato (art. 335, I, do 

CPC), consignando-se que, o não oferecimento da contestação fará incidir 
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os efeitos da revelia (art. 344, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136260 Nr: 2302-68.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINO TORYKAKIRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, por considerar que, na espécie, exige-se a formação 

do contraditório a fim de colher mais elementos de convicção, INDEFIRO a 

tutela de urgência pleiteada. Atento ao caso concreto e, considerando as 

regras ordinárias de experiência, bem como a hipossuficiência da parte 

autora INVERTO o ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à parte requerida o ônus da 

prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 

requerente (art. 373, inc. II do CPC). De outro lado, a fim de que sejam 

esclarecidos os fatos DETERMINO a reunião dos processos n. 

2302-68.2018.811.0008 (Cód. 136260), n. 2304-38.2018.811.0008 (Cód. 

136264), n. 2305-23.2018.811.0008 (Cód. 136266), e n. 

2307-90.2018.811.0008 (Cód. 136269), para serem decididos 

conjuntamente, na forma do que determina o artigo 55, §1º, do Código de 

Processo Civil. Para justa e eficaz solução do litígio, DESIGNO o dia 

04/07/2018, às 12h30, para a audiência de Conciliação/Mediação, no 

prédio do Juizado Especial, situado na Rua João Custódio da Silva, n. 408, 

Bairro Maracanã, Município de Barra do Bugres/MT.INTIME-SE a autora e 

CITE-SE o requerido, com antecedência de pelo menos 20 (vinte) dias, 

para que compareçam à audiência, acompanhados de advogado, 

informando-lhes que, o não comparecimento injustificado à audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, cuja ausência será 

sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado ou da 

União (art. 334, § 8º, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136131 Nr: 2219-52.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUDIR AQUIZUMAE ARIABO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, por considerar que, na espécie, exige-se a formação 

do contraditório a fim de colher mais elementos de convicção, INDEFIRO a 

tutela de urgência pleiteada. Atento ao caso concreto e, considerando as 

regras ordinárias de experiência, bem como a hipossuficiência da parte 

autora INVERTO o ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à parte reclamada o ônus 

da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 

reclamante (art. 373, inc. II do CPC). De outro lado, a fim de que sejam 

esclarecidos os fatos DETERMINO a reunião dos processos n. 

2219-52.2018.811.0008 (Cód. 136131) e n. 2220-37.2018.811.0008 (Cód. 

136132), para serem decididos conjuntamente, na forma do que determina 

o artigo 55, §1º, do Código de Processo Civil. Para justa e eficaz solução 

do litígio, DESIGNO o dia 27/06/2018, às 17h00, para a audiência de 

Conciliação/Mediação, no prédio do Juizado Especial, situado na Rua João 

Custódio da Silva, n. 408, Bairro Maracanã, Município de Barra do 

Bugres/MT.INTIME-SE a autora e CITE-SE o requerido, com antecedência 

de pelo menos 20 (vinte) dias, para que compareçam à audiência, 

acompanhados de advogado, informando-lhes que, o não comparecimento 

injustificado à audiência é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, cuja ausência será sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

do Estado ou da União (art. 334, § 8º, do CPC). Ressalte-se que, as partes 

poderão constituir procuradores com poderes específicos para transigir 

(art. 334, § 10, do CPC).Com as comunicações feitas, encaminhem-se os 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC.Não havendo 

conciliação, o requerido deverá oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias a partir do primeiro dia útil da realização do ato (art. 335, I, do 

CPC), consignando-se que, o não oferecimento da contestação fará incidir 

os efeitos da revelia (art. 344, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136280 Nr: 2314-82.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINO TORYKAKIRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO MORADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, por considerar que, na espécie, exige-se a formação 

do contraditório a fim de colher mais elementos de convicção, INDEFIRO a 

tutela de urgência pleiteada. Atento ao caso concreto e, considerando as 

regras ordinárias de experiência, bem como a hipossuficiência da parte 

autora INVERTO o ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à parte reclamada o ônus 

da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 

reclamante (art. 373, inc. II do CPC). Para justa e eficaz solução do litígio, 

DESIGNO o dia 04/07/2018, às 13h00, para a audiência de 

Conciliação/Mediação, no prédio do Juizado Especial, situado na Rua João 

Custódio da Silva, n. 408, Bairro Maracanã, Município de Barra do 

Bugres/MT.INTIME-SE a autora e CITE-SE o requerido, com antecedência 

de pelo menos 20 (vinte) dias, para que compareçam à audiência, 

acompanhados de advogado, informando-lhes que, o não comparecimento 

injustificado à audiência é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, cuja ausência será sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

do Estado ou da União (art. 334, § 8º, do CPC). Ressalte-se que, as partes 

poderão constituir procuradores com poderes específicos para transigir 

(art. 334, § 10, do CPC).Com as comunicações feitas, encaminhem-se os 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC.Não havendo 

conciliação, o requerido deverá oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias a partir do primeiro dia útil da realização do ato (art. 335, I, do 

CPC), consignando-se que, o não oferecimento da contestação fará incidir 

os efeitos da revelia (art. 344, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136278 Nr: 2312-15.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINO TORYKAKIRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, por considerar que, na espécie, exige-se a formação 

do contraditório a fim de colher mais elementos de convicção, INDEFIRO a 

tutela de urgência pleiteada. Atento ao caso concreto e, considerando as 

regras ordinárias de experiência, bem como a hipossuficiência da parte 

autora INVERTO o ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à parte reclamada o ônus 

da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 

reclamante (art. 373, inc. II do CPC). Para justa e eficaz solução do litígio, 

DESIGNO o dia 04/07/2018, às 14h00, para a audiência de 

Conciliação/Mediação, no prédio do Juizado Especial, situado na Rua João 

Custódio da Silva, n. 408, Bairro Maracanã, Município de Barra do 

Bugres/MT.INTIME-SE a autora e CITE-SE o requerido, com antecedência 

de pelo menos 20 (vinte) dias, para que compareçam à audiência, 

acompanhados de advogado, informando-lhes que, o não comparecimento 

injustificado à audiência é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, cuja ausência será sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

do Estado ou da União (art. 334, § 8º, do CPC). Ressalte-se que, as partes 

poderão constituir procuradores com poderes específicos para transigir 

(art. 334, § 10, do CPC).Com as comunicações feitas, encaminhem-se os 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC.Não havendo 
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conciliação, o requerido deverá oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias a partir do primeiro dia útil da realização do ato (art. 335, I, do 

CPC), consignando-se que, o não oferecimento da contestação fará incidir 

os efeitos da revelia (art. 344, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 54638 Nr: 843-41.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDAURA LIBERATA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido feito por LINDAURA LIBERATA FERREIRA nos autos da presente 

ação que move em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS, julgando o processo com fundamento no artigo 487, inciso I do 

Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento de 

eventuais custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que 

fixo em 10% sobre o valor da causa, observando, contudo, a gratuidade 

processual que lhe favorece.Oportunamente, após o trânsito em julgado 

da presente decisão, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136531 Nr: 2491-46.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lurdes da Silva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no artigo 

300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.CITE-SE o INSS 

para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias (artigos 355 e 

183 do CPC), advertindo-o que, não havendo contestação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela autora (art. 344, CPC).Havendo na contestação qualquer 

das matérias elencadas no artigo 350, do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a parte autora para replicar em 15 (quinze) dias. 

Oportunamente, conclusos para designação de audiência de 

instrução.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Barra do Bugres - MT, 02 

de maio de 2018.Silvio Mendonça Ribeiro FilhoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 93695 Nr: 3447-04.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO DEVOTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUIRSON S. ARANTE JUNIOR - 

OAB:17.550/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Diante dos efeitos infringentes dos Embargos de Declaração, INTIME-SE o 

autor para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para deliberações.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136292 Nr: 2324-29.2018.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA ARIABO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 Diante do exposto, por considerar que, na espécie, exige-se a formação 

do contraditório a fim de colher mais elementos de convicção, INDEFIRO a 

tutela de urgência pleiteada. Atento ao caso concreto e, considerando as 

regras ordinárias de experiência, bem como a hipossuficiência da parte 

autora INVERTO o ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à parte requerida o ônus da 

prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 

requerente (art. 373, inc. II do CPC). De outro lado, a fim de que sejam 

esclarecidos os fatos DETERMINO a reunião dos processos n. 

2324-29.2018.811.0008 (Cód. 136292) e n. 2326-96.2018.811.0008 (Cód. 

136294), para serem decididos conjuntamente, na forma do que determina 

o artigo 55, §1º, do Código de Processo Civil. Para justa e eficaz solução 

do litígio, DESIGNO o dia 04/07/2018, às 16h30, para a audiência de 

Conciliação/Mediação, no prédio do Juizado Especial, situado na Rua João 

Custódio da Silva, n. 408, Bairro Maracanã, Município de Barra do 

Bugres/MT.INTIME-SE a autora e CITE-SE o requerido, com antecedência 

de pelo menos 20 (vinte) dias, para que compareçam à audiência, 

acompanhados de advogado, informando-lhes que, o não comparecimento 

injustificado à audiência é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, cuja ausência será sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

do Estado ou da União (art. 334, § 8º, do CPC). Ressalte-se que, as partes 

poderão constituir procuradores com poderes específicos para transigir 

(art. 334, § 10, do CPC).Com as comunicações feitas, encaminhem-se os 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC.Não havendo 

conciliação, o requerido deverá oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias a partir do primeiro dia útil da realização do ato (art. 335, I, do 

CPC), consignando-se que, o não oferecimento da contestação fará incidir 

os efeitos da revelia (art. 344, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 134230 Nr: 1072-88.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS CORTES - 

OAB:20.381-MT, JILVANE JOSÉ DE BRITO - OAB:20382/O, KATIA 

GORETT DE SOUZA GOULAT - OAB:20.022-MT, MAURICIO 

MONTAGNER - OAB:20.671-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 130221 Nr: 6649-81.2017.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZA CARNEIRO DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Muito embora a parte autora já tenha emendado a inicial recolhendo as 

custas judiciais de acordo com o valor da causa declarado, após detida 

análise, constata-se que esse valor está incorreto.
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Veja-se que, neste caso, o valor da causa deve corresponder à soma das 

parcelas vencidas e vincendas , ou seja, corresponde ao resultado 

econômico pretendido. Ocorre que a parte autora indicou apenas o valor 

das parcelas vencidas (R$ 4.224,72), quando deveria ter incluído as 

parcelas vincendas no computo do valor da causa, que, conforme é 

expressa na inicial (fl.04), corresponde ao total de R$ 26.103,26 (vinte e 

seis mil cento e três reais e vinte e seis centavos).

 Assim, nos termos do art. 292, §3º do CPC, corrijo o valor da causa para 

R$ 26.103,26 (vinte e seis mil cento e três reais e vinte e seis centavos).

Por consequência, INTIME-SE a parte autora para recolher as custas 

processuais remanescentes no prazo de 15 (quinze) dias, sob extinção 

do processo e cancelamento da ditribuição (art. 290 do CPC).

 Decorrido o prazo, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101417 Nr: 2516-64.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONHY SYLLAS DOS SANTOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 118165 Nr: 6708-06.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA 

COSTA - OAB:7.672/MT, SILVANA DA SILVA TOLEDO - OAB:11495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 O pedido de fl. 121 não comporta acolhida. A uma, trata-se de feito já 

sentenciado; a duas, o Juízo deliberou acerca da ausência do Advogado 

constituído por ocasião da instrução; a três, foi aplicada a regra do art. 

362, §2º do CPC; por fim, trata-se de pedido formulado no dia 

03/maio/2018, às 18:44:37 horas, quando a audiencia já havia sido 

realizada e entregue a prestação jurisdicional. Ao mais, não apresentou 

justo impedimento até início do ato, conforme a regra do art. 362,§1º do 

CPC. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 117656 Nr: 6402-37.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS JOAO WEBER, CARLA MANOELA WEBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED RIO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO, SOCIEDADE IBEGEANA DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE – SIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PALOMARES 

MAIOLINO DE MENDONÇA - OAB:14961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por MATEUS JOÃO 

WEBER e CARLA MANOELA WEBER, qualificados nos autos.

Às fls. 69/70 foi determinado à parte autora recolher as custas 

processuais.

Devidamente intimado via DJE (fls. 71), o procurador da parte autora 

deixou transcorrer o prazo sem manifestar nos autos, conforme certidão 

de fls. 72.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Com efeito, dispõe o art. 290 do Código de Processo Civil, in verbis: será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias.

Ocorre que o preparo da inicial é ônus processual da parte autora, cujo 

descumprimento acarreta a sanção prevista no precitado art. 290 do CPC, 

qual seja o cancelamento da distribuição.

 Assim, ao teor do exposto, DETERMINO o CANCELAMENTO da 

distribuição do presente feito, nos termos dos art. 290 do Código de 

Processo Civil.

Sem custas.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136429 Nr: 2421-29.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA ARIABÔ QUEZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU - BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, por considerar que, na espécie, exige-se a formação 

do contraditório a fim de colher mais elementos de convicção, INDEFIRO a 

tutela de urgência pleiteada. Atento ao caso concreto e, considerando as 

regras ordinárias de experiência, bem como a hipossuficiência da parte 

autora INVERTO o ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à parte reclamada o ônus 

da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 

reclamante (art. 373, inc. II do CPC). De outro lado, a fim de que sejam 

esclarecidos os fatos DETERMINO a reunião dos processos n. 

2421-29.2018.811.0008 (Cód. 136429) e n. 2425-66.2018.811.0008 (Cód. 

136437), para serem decididos conjuntamente, na forma do que determina 

o artigo 55, §1º, do Código de Processo Civil. Para justa e eficaz solução 

do litígio, DESIGNO o dia 27/06/2018, às 16h30, para a audiência de 

Conciliação/Mediação, no prédio do Juizado Especial, situado na Rua João 

Custódio da Silva, n. 408, Bairro Maracanã, Município de Barra do 

Bugres/MT.INTIME-SE a autora e CITE-SE o requerido, com antecedência 

de pelo menos 20 (vinte) dias, para que compareçam à audiência, 

acompanhados de advogado, informando-lhes que, o não comparecimento 

injustificado à audiência é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, cuja ausência será sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

do Estado ou da União (art. 334, § 8º, do CPC). Ressalte-se que, as partes 

poderão constituir procuradores com poderes específicos para transigir 

(art. 334, § 10, do CPC).Com as comunicações feitas, encaminhem-se os 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC.Não havendo 

conciliação, o requerido deverá oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias a partir do primeiro dia útil da realização do ato (art. 335, I, do 

CPC), consignando-se que, o não oferecimento da contestação fará incidir 

os efeitos da revelia (art. 344, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 115032 Nr: 4769-88.2016.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SIMPLICIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS- CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981-MT, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB/MT 9.309 CPF 

924.435.911-15 - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aos três dias do mês de maio do ano de 2018, nesta cidade e Comarca 

de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, na sala de audiências, no 

edifício do Fórum, onde se encontrava presente o Meritíssimo Juiz de 

Direito SILVIO MENDONÇA RIBEIRO FILHO, comigo Assessor de Gabinete, 
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no final assinado, às 14h00min, foi declarada aberta a presente audiência 

nos autos nº 4769-88.2016.811.0008 (código 115032).

Compareceu o requerente João Simplicio de Souza, acompanhado de seu 

advogado Dr. Henrique Brazão Barreto Scantamburlo e as testemunhas 

Magno Teodoro de Souza e Francisco Jocival da Costa. Ausente o INSS.

 As partes foram cientificadas, previamente, sobre a utilização do registro 

audiovisual do depoimento colhido em audiência, com a advertência 

acerca da vedação de divulgação não autorizada dos registros 

audiovisuais à pessoas estranhas ao processo.

Foram inquiridas as testemunhas acima, consoantes termo e CD em 

anexo.

O advogado da parte autora manifestou: “MM. Juiz, a parte autora 

apresenta suas alegações finais remissivas à inicial, bem como requer a 

juntada de substabelecimento. Requer ainda, prazo para juntada de cópia 

legível da certidão de casamento do Autor.”

A seguir, o MM. Juiz deliberou: “Vistos e etc. Defiro a juntada de 

substabelecimento. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para a juntada do 

documento requerido. O advogado da parte autora apresentou suas 

alegações finais remissivas à inicial. Aguarde-se a vinda do AR, para 

comprovação da intimação da requerida. Após, com a juntada dos 

documentos, conclusos para sentença. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se”.

 Nada mais. Determinou o M.M. Juiz que às 14h29min encerrasse o 

presente termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado. 

Eu, ____ (Rodrigo Garieri dos Santos), Assessor de Gabinete II, que digitei 

e subscrevi.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

Juiz de Direito

 Henrique Brazão Barreto Scantamburlo João Simplicio de Souza

Advogado do Requerente Requerente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136385 Nr: 2389-24.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA ARIABO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU - BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, por considerar que, na espécie, exige-se a formação 

do contraditório a fim de colher mais elementos de convicção, INDEFIRO a 

tutela de urgência pleiteada. Atento ao caso concreto e, considerando as 

regras ordinárias de experiência, bem como a hipossuficiência da parte 

autora INVERTO o ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à parte requerida o ônus da 

prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 

requerente (art. 373, inc. II do CPC). De outro lado, a fim de que sejam 

esclarecidos os fatos DETERMINO a reunião dos processos n. 

2394-46.2018.811.0008 (Cód. 136390), n. 2389-24.2018.811.0008 (Cód. 

136385) e n. 2383-17.2018.811.0008 (Cód. 136375), para serem decididos 

conjuntamente, na forma do que determina o artigo 55, §1º, do Código de 

Processo Civil. Para justa e eficaz solução do litígio, DESIGNO o dia 

04/07/2018, às 15h30, para a audiência de Conciliação/Mediação, no 

prédio do Juizado Especial, situado na Rua João Custódio da Silva, n. 408, 

Bairro Maracanã, Município de Barra do Bugres/MT.INTIME-SE a autora e 

CITE-SE o requerido, com antecedência de pelo menos 20 (vinte) dias, 

para que compareçam à audiência, acompanhados de advogado, 

informando-lhes que, o não comparecimento injustificado à audiência é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, cuja ausência será 

sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado ou da 

União (art. 334, § 8º, do CPC). Ressalte-se que, as partes poderão 

constituir procuradores com poderes específicos para transigir (art. 334, § 

10, do CPC).Com as comunicações feitas, encaminhem-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC.Não havendo 

conciliação, o requerido deverá oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias a partir do primeiro dia útil da realização do ato (art. 335, I, do 

CPC), consignando-se que, o não oferecimento da contestação fará incidir 

os efeitos da revelia (art. 344, do CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 3261 Nr: 609-50.1998.811.0008

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHUMACHER x SCHUMACHER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS HIDALGO THOMÉ 

- OAB:1.193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de exibição de documentos ajuizada por SCHUMACHER 

x SCHUMACHER LTDA em face de BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS 

S/A. Postula a parte autora a exibição de documentos atinentes ao 

contrato de abertura de crédito fixo com garantia de alienação fiduciária e 

outras avenças.

Contestação às fls. 92/99.

A liminar foi indeferida às fls. 119/121.

Às fls.152/158 informou que a ação perdeu o objeto, pois noticia que no 

processo principal foi proferido sentença.

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação deve ser julgada extinta, sem apreciação do mérito, tendo em vista 

a ocorrência de causa superveniente de carência da ação por perda do 

objeto processual.

Extinto o processo principal, com a resolução do mérito, resta evidenciada 

ausência de interesse de agir nos presentes autos.

 Diante do exposto, EXTINGO A PRESENTE AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso VI do Código de Processo 

Civil de 2015, tendo em vista a prolação de sentença na ação principal e, 

consequentemente, a ocorrência superveniente da perda do objeto 

processual no curso da ação.

Em razão do princípio da causalidade, condeno o requerido ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, 

arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fundamento no artigo 85, 

§8º, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, arquivem-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 46742 Nr: 2908-77.2010.811.0008

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA MARIA OLIVEIRA DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO FAUSTINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Aguiar Ferreira - 

OAB:2554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I. INTIME-SE a inventariante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

colacionar aos autos as certidões expedidas pela Fazenda Pública 

Federal, Estadual e Municipal, bem como certidão expedida pela 

Procuradoria Geral do Estado – PGE, não substituindo a certidão expedida 

pela Procuradoria da Fazenda.

 II. De outro lado, tendo em vista a orientação contida no Provimento n. 56, 

de 14 de julho de 2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no mesmo 

prazo, deverá a inventariante juntar aos autos Certidão Negativa de 

Testamento em nome do falecido Fábio Faustino de Oliveira, podendo 

acessar a plataforma do site www.censec.org.br/cadastro/certidaoonline 

e seguir às orientações necessárias para a emissão da certidão.

III. Após, DÊ-SE vista à Procuradoria Geral do Estado e ao Ministério 

Público para manifestação.

 III. Oportunamente, conclusos para deliberação.

 Intime-se.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres – (MT), 04 de julho de 2017.

Silvio Mendonça Ribeiro Filho

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 125953 Nr: 4160-71.2017.811.0008

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZIQUE SANTANA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, qualificada nos autos.

À fl. 34 foi determinado à parte autora recolher as custas processuais.

Devidamente intimado via DJE (fls. 35), o procurador da parte autora 

deixou transcorrer o prazo sem manifestar nos autos, conforme certidão 

de fls. 36.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Com efeito, dispõe o art. 290 do Código de Processo Civil, in verbis: será 

cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu 

advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso 

em 15 (quinze) dias.

Ocorre que o preparo da inicial é ônus processual da parte autora, cujo 

descumprimento acarreta a sanção prevista no precitado art. 290 do CPC, 

qual seja o cancelamento da distribuição.

 Assim, ao teor do exposto, DETERMINO o CANCELAMENTO da 

distribuição do presente feito, nos termos dos art. 290 do Código de 

Processo Civil.

Sem custas.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136367 Nr: 2377-10.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA ARIABO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, por considerar que, na espécie, exige-se a formação 

do contraditório a fim de colher mais elementos de convicção, INDEFIRO a 

tutela de urgência pleiteada. Atento ao caso concreto e, considerando as 

regras ordinárias de experiência, bem como a hipossuficiência da parte 

autora INVERTO o ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à parte requerida o ônus da 

prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 

requerente (art. 373, inc. II do CPC). De outro lado, a fim de que sejam 

esclarecidos os fatos DETERMINO a reunião dos processos n. 

2377-10.2018.811.0008 (Cód. 136367) e n. 2376-25.2018.811.0008 (Cód. 

136366), para serem decididos conjuntamente, na forma do que determina 

o artigo 55, §1º, do Código de Processo Civil. Para justa e eficaz solução 

do litígio, DESIGNO o dia 04/07/2018, às 16h00, para a audiência de 

Conciliação/Mediação, no prédio do Juizado Especial, situado na Rua João 

Custódio da Silva, n. 408, Bairro Maracanã, Município de Barra do 

Bugres/MT.INTIME-SE a autora e CITE-SE o requerido, com antecedência 

de pelo menos 20 (vinte) dias, para que compareçam à audiência, 

acompanhados de advogado, informando-lhes que, o não comparecimento 

injustificado à audiência é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, cuja ausência será sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

do Estado ou da União (art. 334, § 8º, do CPC). Ressalte-se que, as partes 

poderão constituir procuradores com poderes específicos para transigir 

(art. 334, § 10, do CPC).Com as comunicações feitas, encaminhem-se os 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC.Não havendo 

conciliação, o requerido deverá oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias a partir do primeiro dia útil da realização do ato (art. 335, I, do 

CPC), consignando-se que, o não oferecimento da contestação fará incidir 

os efeitos da revelia (art. 344, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136212 Nr: 2280-10.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabete Amajunepá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, por considerar que, na espécie, exige-se a formação 

do contraditório a fim de colher mais elementos de convicção, INDEFIRO a 

tutela de urgência pleiteada. Atento ao caso concreto e, considerando as 

regras ordinárias de experiência, bem como a hipossuficiência da parte 

autora INVERTO o ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à parte reclamada o ônus 

da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 

reclamante (art. 373, inc. II do CPC). Para justa e eficaz solução do litígio, 

DESIGNO o dia 04/07/2018, às 14h30, para a audiência de 

Conciliação/Mediação, no prédio do Juizado Especial, situado na Rua João 

Custódio da Silva, n. 408, Bairro Maracanã, Município de Barra do 

Bugres/MT.INTIME-SE a autora e CITE-SE o requerido, com antecedência 

de pelo menos 20 (vinte) dias, para que compareçam à audiência, 

acompanhados de advogado, informando-lhes que, o não comparecimento 

injustificado à audiência é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, cuja ausência será sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

do Estado ou da União (art. 334, § 8º, do CPC). Ressalte-se que, as partes 

poderão constituir procuradores com poderes específicos para transigir 

(art. 334, § 10, do CPC).Com as comunicações feitas, encaminhem-se os 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC.Não havendo 

conciliação, o requerido deverá oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias a partir do primeiro dia útil da realização do ato (art. 335, I, do 

CPC), consignando-se que, o não oferecimento da contestação fará incidir 

os efeitos da revelia (art. 344, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136210 Nr: 2278-40.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabete Amajunepá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, por considerar que, na espécie, exige-se a formação 

do contraditório a fim de colher mais elementos de convicção, INDEFIRO a 

tutela de urgência pleiteada. Atento ao caso concreto e, considerando as 

regras ordinárias de experiência, bem como a hipossuficiência da parte 

autora INVERTO o ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à parte reclamada o ônus 

da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 

reclamante (art. 373, inc. II do CPC). Para justa e eficaz solução do litígio, 

DESIGNO o dia 04/07/2018, às 15h00, para a audiência de 

Conciliação/Mediação, no prédio do Juizado Especial, situado na Rua João 

Custódio da Silva, n. 408, Bairro Maracanã, Município de Barra do 

Bugres/MT.INTIME-SE a autora e CITE-SE o requerido, com antecedência 

de pelo menos 20 (vinte) dias, para que compareçam à audiência, 

acompanhados de advogado, informando-lhes que, o não comparecimento 

injustificado à audiência é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, cuja ausência será sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

do Estado ou da União (art. 334, § 8º, do CPC). Ressalte-se que, as partes 

poderão constituir procuradores com poderes específicos para transigir 

(art. 334, § 10, do CPC).Com as comunicações feitas, encaminhem-se os 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC.Não havendo 
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conciliação, o requerido deverá oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias a partir do primeiro dia útil da realização do ato (art. 335, I, do 

CPC), consignando-se que, o não oferecimento da contestação fará incidir 

os efeitos da revelia (art. 344, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 136366 Nr: 2376-25.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA ARIABO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, por considerar que, na espécie, exige-se a formação 

do contraditório a fim de colher mais elementos de convicção, INDEFIRO a 

tutela de urgência pleiteada. Atento ao caso concreto e, considerando as 

regras ordinárias de experiência, bem como a hipossuficiência da parte 

autora INVERTO o ônus da prova, nos termos do art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à parte requerida o ônus da 

prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 

requerente (art. 373, inc. II do CPC). De outro lado, a fim de que sejam 

esclarecidos os fatos DETERMINO a reunião dos processos n. 

2377-10.2018.811.0008 (Cód. 136367) e n. 2376-25.2018.811.0008 (Cód. 

136366), para serem decididos conjuntamente, na forma do que determina 

o artigo 55, §1º, do Código de Processo Civil. Para justa e eficaz solução 

do litígio, DESIGNO o dia 04/07/2018, às 16h00, para a audiência de 

Conciliação/Mediação, no prédio do Juizado Especial, situado na Rua João 

Custódio da Silva, n. 408, Bairro Maracanã, Município de Barra do 

Bugres/MT.INTIME-SE a autora e CITE-SE o requerido, com antecedência 

de pelo menos 20 (vinte) dias, para que compareçam à audiência, 

acompanhados de advogado, informando-lhes que, o não comparecimento 

injustificado à audiência é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, cuja ausência será sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

do Estado ou da União (art. 334, § 8º, do CPC). Ressalte-se que, as partes 

poderão constituir procuradores com poderes específicos para transigir 

(art. 334, § 10, do CPC).Com as comunicações feitas, encaminhem-se os 

autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC.Não havendo 

conciliação, o requerido deverá oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias a partir do primeiro dia útil da realização do ato (art. 335, I, do 

CPC), consignando-se que, o não oferecimento da contestação fará incidir 

os efeitos da revelia (art. 344, do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 102363 Nr: 3110-78.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDELCINA SOUZA DE ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17550/O, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 124968 Nr: 3718-08.2017.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SICREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETRUCIA SOARES DA SILVA ME, PETRUCIA 

SOARES DA SILVA, JOAO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, nos termos do art. 162 § 4º do CPC, e Capitulo 2, seção 17, 

item 2.17 – IV da CNGC, impulsiono o feito PARA INTIMAR O EXEQUENTE A 

MANIFESTAR-SE SOBRE A CERTIDAO DO SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA 

07/05/2018CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico eu, Oficial de Justiça que em cumprimento a r. carta precatória e 

do despacho do MMº Juiz de Direito da 2ª Vara, desta Comarca de Barra 

do Bugres / MT., ai sendo na data de hoje, Deixei Citar a Parte Devedora: 

Petrucia Soares da Silva e João Fernandes, com fulcro na Portaria 008 / 

2009 – DF, se faz necessário um depósito no valor de $ 286,48 (duzentos 

e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos) CNPJ 01880057/0001-95 

– Fórum de Barra do Bugres. Conta Corrente nº 0832-X – Banco do Brasil, 

para suprir com as despesas de condução deste Oficial. O referido é 

verdade e dou fé.

José Ferreira Mendes

 Oficial de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 44972 Nr: 1193-97.2010.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR SANCRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio de Carvalho - 

OAB:10.052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

2ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 7732 Nr: 725-51.2001.811.0008

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAZIR DA SILVA SOARES, MARIO DIVINO 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:11865

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face dos Embargos à Arrematação (pp. 127/134), intimo o Douto 

Advogado Dr. Leandro Gomes Dallazem, OAB/MT 23.411, para que se 

manifeste no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 110780 Nr: 2211-46.2016.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DE BANCO MORADA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ALVES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SALOMÃO NETO - 

OAB:188.131/RJ, MARCELLO IGNACIO PINHEIRO DE MACEDO - 

OAB:65.541-RJ, MARIANA BARCELLOS - OAB:97.750-RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da certidão retro, intime o autor na pessoa de seu advogado para 

dar prosseguimento ao feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção da ação nos termos do art. 485 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira
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 Cod. Proc.: 130670 Nr: 6912-16.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: USINAS ITAMARATI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA 

PUBLICA DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA AZAMBUJA SOMMER 

DUTRA - OAB:OAB/MT 19536, RICARDO MARTINS FIRMINO - 

OAB:OAB/SP 253.449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo apresente 

impugnação à contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 111719 Nr: 2738-95.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tetsuo No, Satsuki No

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thomas Augusto Capeletti, Salesio Everling, 

CARLOS ALBERTO CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SATIKO NO MENDES - 

OAB:34404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE DUCCI LOURENÇO - 

OAB:19.982/MT, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13412/A

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da certidão de p. 180, onde o executado apresentou impugnação 

a penhora. Sendo assim, intimo o exequente na pessoa de seu advogado 

para que se manifeste no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 86368 Nr: 2165-62.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DONIZETE LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INALDO XAVIER DE SIQUEIRA 

SANTOS NETO - OAB:9270, MARCO ANTONIO MARI - OAB:15.803-MT, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO LUCAS AMARAL 

MARCONDES DOS SANTOS - OAB:23409/O

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da petição retro, intime o autor na pessoa de seu advogado para 

requerer o que de direito for, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 6984 Nr: 45-66.2001.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB FINANCEIRA S.A- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO DA CRUZ, 

RODOLFO MACHADO BORGES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:OAB/MT-5363

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da petição retro, desarquive-se os autos, bem como intime o 

causídico para requerer o que de direito for, no prazo de 10 (dez) dias, 

decorrido o prazo e nada requerido retorne-se os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 39123 Nr: 1261-81.2009.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalberto Sales de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da manifestação do perito do Juízo, intime-se as partes para que 

se manifestem no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 119765 Nr: 644-43.2017.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da petição retro, onde o executado junta neste ato comprovante 

de depósito no valor de 30% , bem como requer o parcelamento do débito. 

Sendo assim, intime o autor na pessoa de seu advogado para requerer o 

que de direito for, no prazo de 10 (dez) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 132167 Nr: 7780-91.2017.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE BEZERRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO BRAZ AGRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERLA CRISTINA LUZ DE 

OLIVEIRA HIRAE - OAB:12468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da certidão retro, intime o autor na pessoa de seu advogado para 

requerer o que de direito for, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 80710 Nr: 2333-98.2012.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE ARIMATEIA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLLA CHRISTINE COELHO 

FERNANDES - OAB:MT 8.852, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 38237 Nr: 619-11.2009.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE ALMEIDA ARAÚJO - 

OAB:19362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Em face da petição retro, desarquive-se os autos, bem como intime o 

causídico para requerer o que de direito for, no prazo de 10 (dez) dias, 
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decorrido o prazo e nada requerido retorne-se os autos ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 26567 Nr: 2972-29.2006.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E 

CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO ALVARES - 

OAB:3.432-MT

 TERMOS DO ESCRIVÃO

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca do retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 10 (dez) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 115249 Nr: 4890-19.2016.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON VALMINI JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO LIMA DOS SANTOS JUNIOR, 

FRANCISCO LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Nogueira Pereira - 

OAB:OAB/MT 17982

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerido interpôs contestação por negativa geral no prazo legal. Sendo 

assim, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora 

para querendo apresente impugnação à contestação ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 5885 Nr: 467-75.2000.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O P DE SOUZA MECANICA - ME, OSMAEL 

PIRES DE SOUZA, WILTON RIBEIRO RANGEL, ELVIO FRANZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SCHAIRA - OAB:OAB/MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da certidão retro, intime o autor na pessoa de seu advogado para 

requerer o que de direito for, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção da ação nos termos do art. 485 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 31086 Nr: 2455-87.2007.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRAIAMAR INDUSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR NUNES DA MATA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6357/MT, ANNE MENEZES GONÇALVES DE SOUZA - 

OAB:10.070/MT, GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - 

OAB:12358/MT, JOSY ANNE MENEZES GONÇALVES DE SOUZA - 

OAB:10070/MT, LARYSSA BORGES LEITE - OAB:11778/MT, LUCIANE 

BORDIGNON DA SILVA - OAB:13282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar a parte Autora 

para, no prazo de 5 dias, providenciar o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, após, comprovar através de recibo original juntado aos autos, 

colimando o cumprimento de mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 87478 Nr: 3265-52.2013.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTRA ADMINISTRATORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LUIZ ROBERTO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:196461/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao artigo 162, § 4º do CPC e aos 

Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 28/2007 

todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar a parte Autora 

para, no prazo de 5 dias, providenciar o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, após, comprovar através de recibo original juntado aos autos, 

colimando o cumprimento de mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 107918 Nr: 488-89.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WVDSA, ADDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de fls. 52, haja vista que é de competência das partes 

promoverem o normal prosseguimento do feito, informando nos autos os 

atos e diligências que lhe competem.

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova 

os atos e diligências que lhe competem, sob pena de extinção do 

processo.

Decorrido o prazo assinalado sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, tornem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 81285 Nr: 2955-80.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI QUEIROZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gláucio Araújo de Souza - 

OAB:13599, VILSON BATISTA DE ASSIS - OAB:9222

 .Por tudo o exposto, promove-se a correção do título executado neste 

feito para o fim de alterar a data-base para a data da última prisão.De 

conseguinte, homologa-se o cálculo que ora se junta para que surta seus 

jurídicos e efeitos legais, sem prejuízo de futura reanalise em caso de 

impugnação das partes.Aguarde-se o implemento do prazo para eventual 

concessão de benefício ou sua postulação.Ciência às partes. Cumpra-se 

expedindo o necessário.SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 136333 Nr: 2352-94.2018.811.0008

 AÇÃO: Restituição de Coisa ou Dinheiro na Falência do Devedor 

Empresário->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alexandre Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON ALVES CAMPOS - 

OAB:24520/O, PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - OAB:MT-23387/0
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a Defesa do requerente, via DJe, para que apresente, no prazo 

de 05 (cinco) dias, o comprovante de pagamento da fiança, sob pena de 

arquivamento do feito. Decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 132209 Nr: 7809-44.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE WEMERSON DA SILVA, WALLYSON 

JOSE SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Portanto, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal e 

restando superada a materialidade e presentes indícios suficientes de 

participação e de coautoria, PRONUNCIA-SE o acusado José Wemerson 

da Silva nas penas dos art. 121, §2º, I, III e IV, c.c 29 do CPB c.c Leis 

8.072/90 como partícipe e o acusado Wallyson José Santos da Silva como 

incurso nas sanções penais do art. 121, §2º, I, III e IV, c.c 29 do CPB c.c 

Leis 8.072/90 como coautor pelo fato em que figura como vítima Marivaldo 

Farias de Oliveira, bem assim ambos acusados pelo crime previsto no art. 

244-B, §2º do ECA.Na forma do art. 413, §3º do CPP, é o caso de manter a 

custódia. (...) Assim, na forma do §3º do art. 413 do CPP, mantendo as 

anteriores decisões do Juízo, denega-se aos acusados o direito de, 

querendo, recorrerem em liberdade.Ciência ao MPE.Intime-se a Defesa 

Técnica via DJe.Preclusas as vias impugnativas, manifestem-se as partes 

na fase do art. 422 do CPP. Após, conclusos os autos para inclusão em 

pauta de julgamento do Tribunal do Júri.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46631 Nr: 2797-93.2010.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO 

BUGRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO PEREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): APARECIDO PEREIRA LEITE, Rg: 

1813293-6, Filiação: João Pereira Leite e de Rosa da Conceição Pereira, 

data de nascimento: 31/12/1983, brasileiro(a), natural de Barra do 

Bugres-MT, solteiro(a), vaqueiro, Telefone 9926 6839. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR O RÉU PARA COMPARECER NA SESSÃO DE 

JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI QUE OCORRERÁ NO DIA 07 DE 

JUNHO DE 2018, ÀS 08:00 HORAS, NO FÓRUM DE BARRA DO BUGRES / 

MT

Despacho/Decisão: Autos: 2797-93.2010.811.0008 - Código: 46631R E L 

A T Ó R I OO Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou 

Aparecido Pereira Leite, qualificado, como incursos nas sanções penais 

do art. 121, §2°, inciso I c/c art. 14, inciso II do CPB porque, segundo a 

exordial acusatória, no dia 28 de dezembro de 2009, na Rua Projetada, 

Casa 43, Cohab Nova, Bairro Planalto, Porto Estrela, termo desta Comarca, 

utilizando de um pedaço de madeira, teria desferido um golpe em Gislayne 

Pereira de Oliveira, cujo óbito não adveio porque desmaiou em razão da 

pancada, tendo o denunciado empreendido fuga.Segundo a exordial, no 

dia 27/12/2009 o denunciado saiu da residência do casal para dar uma 

volta e retornou tarde da noite, gerando discussão entre o casal, tendo a 

vítima ido pernoitar na casa de sua irmã.No dia posterior, por volta de 

08:00 horas, a vítima retornou para sua residência na companhia de sua 

irmã. Após a irmã de Gislayne sair da residência, o denunciado trancou as 

portas e pegou um pedaço de madeira.Discorre a denúncia que nesse 

momento começaram a discutir e o acusado desferiu um golpe na cabeça 

da vítima, causando-lhe lesão na região frontal parietal direita, a qual não 

veio a óbito porque desmaiou em razão da pancada e o denunciado, 

pensando que ela já estivesse morta, saiu correndo em fuga.A denúncia 

foi recebida às fls. 69/70 e, citado (fl. 93), o acusado apresentou resposta 

escrita às fls. 76/77.Após, o feito foi incluso em pauta (fl. 83), onde foram 

ouvidas testemunhas de acusação e defesa em duas oportunidades (fls. 

89/91 e 103/105).O Ministério Público apresentou memorial e pugnou pela 

pronúncia do acusado na forma descrita na exordial (fls. 106/111).A 

Defesa, por sua vez, postulou pela desclassificação do delito para lesão 

corporal grave e, subsidiariamente, que seja afastada a qualificadora do 

motivo torpe (fls. 112/114).Encerrando a primeira fase do procedimento, 

foi pronunciado o acusado Aparecido Pereira Leite, encaminhado para ser 

julgado pelo juiz natural, o Tribunal do Júri, por infração, em tese, art. 121, 

§2°, inciso I c/c art. 14, inciso II do CPB, mantida pelo RESE n° 65698/2017 

(fls. 169/179), figurando como vítima Gislayne Pereira de Oliveira.Cumprida 

a fase do art. 422 do CPP, o MPE e a DPE arrolaram testemunhas (fls. 

181/182 e 189).Posto isso, designa-se o dia 07de junho de 2018, às 08:00 

horas para a realização de sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri do 

acusado Aparecido Pereira Leite.Intimem-se as testemunhas 

arroladas.Providencie sete cópias da pronúncia e deste relatório.É o 

sucinto relatório (CPP, 423, I).Expeça-se o necessário.Barra do 

Bugres/MT, 18 de abril de 2018.João Filho de Almeida PortelaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DANIEL DE OLIVEIRA 

ANTONIASSI, digitei.

Barra do Bugres, 26 de abril de 2018

Ivete Felizardo de O. Carneiro Escrevente Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 115294 Nr: 4915-32.2016.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO MARADONA NUNES CORCINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS KENJI TANAKA - 

OAB:20773/O

 Autos: 4915-32.2016.811.0008 - Código: 115294.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – Não havendo o réu DIEGO MARADONA NUNES CORCINO alegado 

preliminar, e inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de 

Processo Penal, designa-se audiência de instrução e julgamento para o dia 

12 de novembro de 2018 às 14h10, data única disponível.

II – Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por ambas 

arroladas , bem como o acusado .

III – Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida à missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último à realização do ato (Súmula 273 do STJ).

IV – Advirta-se, desde logo, que o Juízo observará o disposto no art. 222, 

§§ 1º e 2º, do CPP, podendo a parte, comprometida com a duração 

razoável do processo (CRFB/88, art. 5º, LXXIV), apresentar as 

testemunhas por ocasião da audiência neste Juízo.

V – Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a 

parte interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

 Intimem-se todos.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO.

Barra do Bugres/MT, 04 de maio de 2018.

 João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 130587 Nr: 6875-86.2017.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEILSON PABLO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROSA NETO - 

OAB:9823/MT

 Autos: 6875-86.2017.811.0008 - Código: 130587.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – Não havendo o réu EDEILSON PABLO DA CRUZ alegado preliminar, e 

inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de Processo 

Penal, designa-se audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de 

novembro de 2018 às 13h15, data única disponível.

II – Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por ambas 

arroladas , bem como o acusado .

III – Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida à missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último à realização do ato (Súmula 273 do STJ).

IV – Advirta-se, desde logo, que o Juízo observará o disposto no art. 222, 

§§ 1º e 2º, do CPP, podendo a parte, comprometida com a duração 

razoável do processo (CRFB/88, art. 5º, LXXIV), apresentar as 

testemunhas por ocasião da audiência neste Juízo.

V – Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a 

parte interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

 Intimem-se todos.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO.

Barra do Bugres/MT, 04 de maio de 2018.

 João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 133600 Nr: 711-71.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACIEL JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURIVAL CRUZ DIAS - 

OAB:19358

 Autos: 711-71.2018.811.0008 - Código: 133600.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I. Não há como acolher a postulação da Defesa mantendo-se a decisão 

deste Juízo pelos próprios fundamentos eis que referidas alegações estão 

afeita ao mérito, as quais serão analisadas na audiência de instrução e 

julgamento.

II. Demais disso, inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código 

de Processo Penal, designa-se audiência de instrução e julgamento para o 

dia 12 de novembro de 2018, às 13 horas.

III. Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por ambas arroladas 

e requisite-se a apresentação do(s) réu(s) .

IV. Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se carta precatória para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida a missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último a realização do ato (Súmula 273 do STJ).

V. Advirta-se, desde logo, que o Juízo observará o disposto no art. 222, §

§ 1º e 2º, do CPP, podendo a parte, comprometida com a duração razoável 

do processo (CRFB/88, art. 5º, LXXIV), apresentar as testemunhas por 

ocasião da audiência neste Juízo.

VI. Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a 

parte interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO.

Barra do Bugres/MT, 04 de maio de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-88.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARINELSON RIBEIRO VELOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO OAB - MT0006539A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento: 12877389. “....HOMOLOGO por sentença o 

acordo formalizado entre VIVO S/A. e MARINELSON RIBEIRO VELOSO, o 

que faço com fundamento no artigo 487, inc. III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil, fazendo parte integrante do acordo a minuta assinada e 

aportada nos autos (Id. 12083166).Homologo também a renúncia ao prazo 

recursal. Transitada em julgado e, em nada sendo requerido pelas partes, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as devidas baixas...” O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA 

ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000522-13.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIASMAR MIRANDA BOTEILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para que, nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias.O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000547-26.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE MARCELO CLAUDIO MACHADO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA ALENCAR CANDIDO DA SILVA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade, para no prazo legal intimar a 

parte requerente, para se manifestar acerca da Certidão do Oficial de 

Justiça conforme ID 12747981. O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO 

GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000861-69.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARY ACSAN DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 7 de maio de 2018. Senhor(a) MARY 

ACSAN DOS REIS, residente e domiciliado na Rua Av. Benedito Costa 

Salles, snº, centro, CEP: 78.390-000. A presente carta, extraída dos autos 

da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 05/06/2018 

Hora: 15:40 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000861-69.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 8.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARY ACSAN DOS REIS 

Advogado do(a) REQUERENTE: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

MT0013741A-O Parte Ré: Telefônica Brasil S.A. - VIVO ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, DARALAYNE LIMA RONDON 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000866-91.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA DA SILVA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 7 de maio de 2018. Senhor(a) MARINALVA 

DA SILVA FIGUEIREDO, residente e domiciliada na Rua Barra do Bugres nº 

44 esquina com Carmelinda, Barra do Bugres /MT. A presente carta, 

extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 05/06/2018 Hora: 16:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000866-91.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 28.960,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARINALVA DA SILVA 

FIGUEIREDO Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

MT0012918A Parte Ré: TELEFONICA BRASIL S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, DARALAYNE LIMA RONDON 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000547-26.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE MARCELO CLAUDIO MACHADO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BRITO OAB - MT0013631A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA ALENCAR CANDIDO DA SILVA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade, para no prazo legal intimar a 

parte requerente, para se manifestar acerca da Certidão do Oficial de 

Justiça conforme ID 12747981. O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO 

GOUVEIA-Gestora Judiciária. Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000867-76.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOMAR RODRIGUES FALANQUI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 7 de maio de 2018. Senhor(a) JOMAR 

RODRIGUES FALANQUI, Rua Das Cerejeiras s/nº, Bairro Jardim Alvorecer, 

Barra do Bugres/MT. A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 05/06/2018 Hora: 16:20, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000867-76.2017.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 14.480,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JOMAR RODRIGUES FALANQUI Advogado do(a) REQUERENTE: 

ROBERGES JUNIOR DE LIMA - MT0012918A Parte Ré: TELEFÔNICA DATA 

S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, 

poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, DARALAYNE LIMA 

RONDON Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000869-46.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOMAR RODRIGUES FALANQUI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 7 de maio de 2018. Senhor(a) JOMAR 

RODRIGUES FALANQUI, Rua Das Cerejeiras s/nº, Bairro Jardim Alvorecer, 

Barra do Bugres/MT A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 05/06/2018 Hora: 16:40, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000869-46.2017.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 28.960,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JOMAR RODRIGUES FALANQUI Advogado do(a) REQUERENTE: 

ROBERGES JUNIOR DE LIMA - MT0012918A Parte Ré: TELEFONICA 

BRASIL S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, DARALAYNE LIMA RONDON Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000870-31.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA RODRIGUES FALANQUI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 7 de maio de 2018. Senhor(a) MARIA LUCIA 

RODRIGUES FALANQUI, residente e domiciliada na Rua Universo nº 496, 

Bairro Maracanã, Barra do Bugres/MT. A presente carta, extraída dos 

autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 11/06/2018 

Hora: 13:00, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000870-31.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 28.960,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA LUCIA RODRIGUES 

FALANQUI Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 
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MT0012918A Parte Ré: TELEFONICA BRASIL S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, DARALAYNE LIMA RONDON 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500103-89.2013.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

DINOSANI FERRARINI RINCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Carlos Fanaia de Almeida OAB - MT0013320A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPACTA COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO CALETTI DEON OAB - MT8447/B-B (ADVOGADO)

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/-O (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

requerer o de direito E /OU bem como, tomar as providências necessárias, 

no prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite 

neste juizado.O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema 

PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. 

Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500038-94.2013.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA ALVES DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEREMIAS DA CRUZ DIAS OAB - MT0013326A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON RODRIGUES DA CRUZ 02522759183 (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT0005238A-A (ADVOGADO)

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

requerer o de direito E /OU bem como, tomar as providências necessárias, 

no prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite 

neste juizado.O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema 

PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. 

Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000871-16.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CICERO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 7 de maio de 2018. Senhor(a) JOSE 

CICERO DA SILVA, Rua Girassol nº 500, Bairro Jardim Alvorecer, Barra do 

Bugres/MT. A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 11/06/2018 Hora: 13:20, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000871-16.2017.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 28.960,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JOSE CICERO DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERGES 

JUNIOR DE LIMA - MT0012918A Parte Ré: TELEFONICA BRASIL S/A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, DARALAYNE LIMA 

RONDON Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

33613282

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500184-04.2014.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE PINHEIRO DOS SANTOS COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEREMIAS DA CRUZ DIAS OAB - MT0013326A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

KAREN BADARO VIERO OAB - SP0270219A (ADVOGADO)

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252A (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento: 12518780. “...Intime-se o requerido SAMSUNG 

ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, para que esclareça sobre a 

manifestação juntada no Id. 11306158, bem como informe sobre o 

cumprimento do acordo, notadamente, se o deposito efetuado nos autos 

se refere a este, no prazo de 05 (cinco) dias. Da mesma forma, deverá a 

parte autora dizer sobre o cumprimento do acordo, no prazo de 05 (cinco) 

dias...” O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - 

Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. 

Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0500050-40.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO DUARTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA JANE SCOTTI OAB - MT0015152A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade de intimar as partes para 

requerer o de direito E /OU bem como, tomar as providências necessárias, 

no prazo legal, nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite 

neste juizado. O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema 

PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora Judiciária. 

Mat; 4419.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000873-83.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR FALANQUE JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO , 7 de maio de 2018. Senhor(a) JURANDIR 

FALANQUE JUNIOR, residente e domiciliado na Vila Assentamento 

Cabaças, s/nº, luz para todos, placas PT 126359, Barra do Bugres/MT. A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. 

B. DO BUGRES Data: 11/06/2018 Hora: 13:40 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000873-83.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 

28.960,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: JURANDIR 

FALANQUE JUNIOR Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERGES JUNIOR 
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DE LIMA - MT0012918A Parte Ré: TELEFONICA BRASIL S/A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, DARALAYNE LIMA 

RONDON Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

33613282

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 99222 Nr: 1661-51.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A, JUÍZO DE DIREITO DA 

VARA CÍVEL DA COMARCA DE TERRA BOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERMELINDO BOCARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSÉ BONATTO - 

OAB:25.698, SADI BONATTO - OAB:10011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, mormente o Provimento nº 

07/2017-CGJ, impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerente, por 

meio de seu patrono constituído, para efetuar o pagamento de diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através 

do sítio eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", 

aportando-se aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja 

possibilitado o cumprimento do mandado de intimação pelo(a) Sr.(a) Oficial 

de Justiça. Nada mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 27705 Nr: 1119-82.2008.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASTOLDI DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO SPEROTTO, INCOMILHO IND. COM. 

DE MILHO LTDA, JOSÉ SPEROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ZANELA - OAB:6.744/MT, 

LUÍS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - OAB:OAB/MT 11866, NELSON 

JOSÉ GASPARELO - OAB:2693-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 2008/132 (Código 27705)

Exequente: Castoldi Diesel Ltda.

Executado: Eduardo Sperotto e outros

Vistos.

O Conselho Nacional de Justiça instituiu o Sistema RENAJUD, com vista a 

implementar “Restrições Judiciais de Veículos Automotores”, conforme 

dispõe o art. 2° do respectivo Regulamento:

 “Art. 2º O Sistema RENAJUD versão 1.0 é uma ferramenta eletrônica que 

interliga o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito – 

DENATRAN, possibilitando consultas e o envio, em tempo real, de ordens 

judiciais eletrônicas de restrição e de retirada de restrição de veículos 

automotores na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de 

Veículos Automotores – RENAVAM.”

Neste sentido, tem-se a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA 

DE VEÍCULO ATRAVÉS DO RENAJUD - POSSIBILIDADE. Diante do 

convênio celebrado entre o DENATRAN, o Superior Tribunal de Justiça e o 

Conselho da Justiça Federal, mais conhecido como ''RENAJUD'', ao qual 

este Tribunal de Justiça aderiu, é possível a realização de penhora, 

através de meio eletrônico, em veículo registrado em nome do executado. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1.0024.03.076030-0/001 - COMARCA DE 

BELO HORIZONTE - AGRAVANTE(S): FAZENDA PÚBLICA MUNICÍPIO 

BELO HORIZONTE - AGRAVADO(A)(S): MARCOS WALTER DE SOUZA - 

RELATOR: EXMO. SR. DES. EDIVALDO GEORGE DOS SANTOS.

 EMENTA: AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL - RENAJUD - DEVER DO 

MAGISTRADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - A observância do 

princípio da menor onerosidade, consagrado pelo art. 620 do Código de 

Processo Civil, deve estar em harmonia com o princípio-fim maior do 

processo executivo que é o pagamento ao credor do modo mais fácil e 

célere. II - A utilização do sistema Renajud é verdadeiro dever do 

magistrado, tendo em vista ser direito do exeqüente. IV - Recurso 

conhecido e provido.TJ/MG. Processo nº 1.0024.07.356818-0/001(1). Rel. 

TERESA CRISTINA DA CUNHA PEIXOTO.

 Diante da realidade processual, viável o bloqueio e penhora de veículos 

porventura existentes em nome do devedor, via Sistema Renajud, 

mormente em face da ausência de conhecimento de bens para garantia da 

execução quando da citação da parte executada.

Após, o cumprimento, independente do resultado, intime-se o exequente 

para que se manifeste no prazo de 05 dias.

Realizadas as diligências acima determinadas, certifique o cumprimento 

integral da decisão e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 30 de novembro de 2.017.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 65936 Nr: 53-57.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CILENE JACINTO CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Massabki Rensi - OAB:, 

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 65936

DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Acerca do retorno dos autos com o julgamento do recurso de apelação 

interposto, INTIMEM-SE as partes para requererem o que entender de 

direito no prazo de 10 (dez) dias.

2. Nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 32852 Nr: 2900-08.2009.811.0050

 AÇÃO: Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CTdCNdP-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEHF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINDOLFO ALVES DA COSTA 

- OAB:4366

 VISTOS ETC... concedo o prazo de 03 (três) dias para apresentação de 

defesa prévia (art. 186, § 3º, do ECA), devendo os autos serem 

encaminhados à Defensoria Pública para a prática do ato processual. 

Saem os presentes devidamente intimados

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 35112 Nr: 1901-21.2010.811.0050

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RUI ALBERTO WOLFART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AIDAMUS DE 

LAMÔNICA FREIRE - OAB:6000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARCI CRISTIANO DE 

OLIVEIRA - OAB:7313-MS, EDIVALDO CANDIDO FEITOSA - OAB:12819

 Código nº 35112

DECISÃO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. Ante a manifestação de fls. 492/506 e fls.507/512, intime-se a parte 

requerente para manifestar o que entender de direito.

2. Decorrido o prazo sem manifestação do exequente, tendo em vista a 

informação contida sobrevinda, determino a suspensão do presente 
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processo no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, haja vista o deferimento 

da recuperação judicial da empresa executada (fls. 492/506 e 

fls.507/512), nos termos do art. 6º da Lei nº. 11.101/2005.

3. Após o decurso do decurso do prazo acima especificado, voltem-me os 

autos conclusos para demais deliberações.

 4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 35118 Nr: 1907-28.2010.811.0050

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO SORDI GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO DE AQUINO PÓVOAS - 

OAB:5.819-MT, HUMBERTO AIDAMUS DE LAMÔNICA FREIRE - 

OAB:6000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR NEPOMUCENO DA 

COSTA - OAB:17283

 Código nº 35118

DESPACHO

Vistos EM CORREIÇÃO.

1. INTIMEM-SE às partes acerca do retorno dos autos oriundo de instância 

superior para que requeiram o que entender de direito no prazo de 10 

(dez) dias.

2. Nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 84307 Nr: 3372-62.2016.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COODETEC - COOPERATIVA CENTRAL DE PESQUISA 

AGRÍCOLA, 5ª VARA CÍVEL DE TANGARA DA SERRA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edgar Clovis Pasa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095, CLAUDIA ULIANA ORLANDO - OAB:35818, Dirce Inês 

Finkler de Camargo - OAB:33.799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente a fim de que seja intimada a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para que, querendo, se manifeste 

acerca da certidão de fls. 27, subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo legal. Nada mais.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 77353 Nr: 3594-64.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR GRAZIOLA, INES MARIA GRAZIOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA 

HIPOTECÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT- 14176-A, MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 Vistos,

De ínicio, proceda-se às diligências necessárias para o pagamento do 

perito contábil.

Sem prejuízo, intime-se a parte requerida para que se manifeste acerca do 

laudo contábil apresentado, no prazo de quinze dias.

Em seguida, tornem os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 70720 Nr: 3763-85.2014.811.0050

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ RECH TRANSPORTES E TURISMO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

PREFEITO MAURO VALTER BERFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ELIAS SIEBERT - 

OAB:18.591-MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280/MT, DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT, EDUARDO SOMMER 

DUTRA - OAB:21124, MAIRA GIOVANA LESCIUK PEREIRA - 

OAB:21.444-B/MT, PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - 

OAB:7.286/MT, PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - OAB:7286

 Vistos,

Certifique o transito em julgado da sentença proferida nos autos e, em 

seguida, arquive-se o feito com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 65485 Nr: 3514-71.2013.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PIAZZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA SANCHES 

ANDRADE - OAB:OAB/MT 15.154, JORGE LUIS ZANON - OAB:9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SANCHES F. DE 

ANDRADE - OAB:15.154/MT, JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO - 

OAB:15.343/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte promovida/executada, na 

pessoa de seus advogados para que, no prazo de 15 dias, nos termos do 

art. 523 do CPC, realize o pagamento do débito, conforme despacho de fls. 

dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 85000 Nr: 3733-79.2016.811.0050

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.C. DE M. SANCHES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre 

CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA acostado em fls., indicando o atual 

endereço da parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 75600 Nr: 2514-65.2015.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEYRE BETT SILVA RODRIGUES MASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre 

CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA acostado em fls., indicando o atual 

endereço da parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 94758 Nr: 4630-73.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LADI NOGUEIRA MOMESSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS-FUNSEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, para que no prazo legal, impugne a contestação apresentada 

nos autos em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 62015 Nr: 3032-60.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S & S PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT, MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 3.585-B, 

PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - OAB:7286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 91005 Nr: 2423-04.2017.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, para que no prazo legal, impugne a contestação apresentada 

nos autos em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96988 Nr: 646-47.2018.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA, 16ª VARA CÍVEL 

CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eleandro Luiz Barp

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARINA MOISÉS MENDONÇA - 

OAB:210867

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre 

CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA acostado em fls., indicando o atual 

endereço da parte requerida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 75151 Nr: 2267-84.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTHIERES SOARES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELÍSIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071 OB/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte ré, ALTHIERES SOARES 

GARCIA, na pessoa de seu advogado para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se nos autos sobre o cálculo de pena acostado em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 23222 Nr: 3497-79.2006.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGEMIRO LOCATELI, PAULO CESAR AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TEDESCO E PORTOLAN 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:413/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora, para que 

no prazo de 10 dias, se manifeste nos autos, efetuando o pagamento do 

preparo referente a distribuição e cumprimento da carta precatória 

expedida nos autos, nos termos do artigo 389 da CGJ, ou comparecendo 

na Secretaria e retirando a presente carta precatória para distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 71859 Nr: 299-19.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUÍMICA 

E AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

DEFENSIVOS LTDA, LUIZ CESAR BORNELLO, ECSANDRO CARLOS BARP, 

FABIANE MARIA LANGER BARP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSÉ ERCÍLIO DE OLIVEIRA - 

OAB:27.141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre 

CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA acostado em fls., indicando o atual 

endereço da parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 65587 Nr: 3614-26.2013.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCONDES SARTOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INXÚ GERADORA E COMERCIALIZADORA DE 

ENERGIA ELÉTRICA S/A, CONSÓRCIO ENGEMAVI, ENGEGLOBAL 

CONSTRUÇÕES LTDA., MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., 

PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT, PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - 

OAB:7286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabete A. Oliveira - 

OAB:13.352 MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554, 

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, LEONARDO DA 

SILVA CRUZ - OAB:6.660/MT, MARCONDES RAI NOVACK - 

OAB:OAB/MT 8.571

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora, para que 

no prazo de 10 dias, se manifeste nos autos, efetuando o pagamento do 

preparo referente a distribuição e cumprimento da carta precatória 

expedida nos autos, nos termos do artigo 389 da CGJ, ou comparecendo 

na Secretaria e retirando a presente carta precatória para distribuição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 28876 Nr: 2291-59.2008.811.0050

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPITACIO RIBAS DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCOAGRO ARMAZÉNS GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Del Grossi - 

OAB:8294-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO MULLER - 

OAB:5.841/B

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 16602 Nr: 352-49.2005.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENOFA DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONICA FRANCIELI CURY SANCHES, 

ANTONIO FRANCISCO CURY SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840, MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - OAB:3551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora, para que 

no prazo de 10 dias, se manifeste nos autos, efetuando o pagamento do 

preparo referente a distribuição e cumprimento da carta precatória 

expedida nos autos, nos termos do artigo 389 da CGJ, ou comparecendo 

na Secretaria e retirando a presente carta precatória para distribuição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 71447 Nr: 94-87.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WERLE & DUARTE LTDA, SAMUEL LUIZ 

THOMAS WERLE, LIDIANE PEREIRA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, MARIA AMÉLIA CASSIANA 

MASTROROSA VIANA - OAB:27.109 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ 

MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte promovida/executada, na 

pessoa de seus advogados para que, no prazo de 15 dias, nos termos do 

art. 523 do CPC, realize o pagamento do débito, conforme despacho de fls. 

dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 18994 Nr: 2729-90.2005.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE URBANO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO A MARTINS - 

OAB:9.659-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 18043 Nr: 1800-57.2005.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CAROLINA PENZO MENEGUZZI, PAULO 
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CEZAR AZAMBUJA TERRA, FERRO VELHO AGRICOLA CHAPADÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO VALENTE - 

OAB:8.116-B MT, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor DOS DOCUMENTOS 

acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 30588 Nr: 641-40.2009.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITACIR CAMILO ROMBALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO JOSÉ CERESOLI, SEBASTIÃO WEGNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLÁUCIO R. REIS CAPISTRANO - 

OAB:11617-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sales Missio - 

OAB:8142-B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor da certidão do oficial de 

justiça acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 29641 Nr: 3053-75.2008.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE ALBERTO BREZOLIN, MARI CLEIA SEHNEM 

BREZOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199, LISIANE DE FATIMA ZORZO - OAB:8114-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte EXECUTADA, na pessoa de 

seus advogados para que, no prazo LEGAL, para que querendo, ofereça 

embargos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 36076 Nr: 2865-14.2010.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLON FANTINEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10.769/MT, LISIANE DE FATIMA ZORZO - OAB:8114-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDOREMA VIANA REGINATO 

- OAB:3500-B/MT, ALINE SIMONY STELLA - OAB:10.836-E, LEANDRA 

MAGRO - OAB:2571/RO, RUY FERREIRA JUNIOR - OAB:11.278-B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 83247 Nr: 2704-91.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERDAU AÇOS LONGOS S/A .

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BALANÇAS 

EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE ROCHA NETO - 

OAB:17139/GO, MARIO PEDROSO - OAB:10.220/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor DOS DOCUMENTOS 

acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 76099 Nr: 2843-77.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S.R. PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA PALIGA LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor DOS DOCUMENTOS 

acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 68009 Nr: 1852-38.2014.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, DAFINI DE PAULA SAGA 

GOMES - OAB:17023/O, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - 

OAB:16067/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:MT-8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Passamani de 

Oliveira - OAB:17.758/MT, ALESSANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:OAB/MT 12602

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 
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autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor DOS DOCUMENTOS 

acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 39707 Nr: 3060-62.2011.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDISON L. RIBEIRO & CIA LTDA - ME, VALTER 

CESAR RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE M.RENSI - OAB:9.311 

MT, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos, 

requerendo o que entender pertinente, face o teor DOS DOCUMENTOS 

acostados em fls. dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 84057 Nr: 3199-38.2016.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE CASTOR LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:MT- 14176-A, MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 9380 Nr: 2557-56.2002.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BACCHI SCHIMITH & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS HERIQUE SCHOLL - 

OAB:18.318-B/MT, NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI GEIER - OAB:3437, 

TASSIA DE AZEVEDO BORGES - OAB:OAB/MT 12296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUÍS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3.966

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de remeter os autos ao setor de expedição de 

documentos, para intimar o autor, PESSOALMENTE, a fim de que dê 

prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 

processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do 

NCPC.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-38.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA MARIA STEFFEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON DO PRADO GUNTHEN OAB - MT0003976A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J BAGATINI TRANSPORTES - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO DE CAMPOS OAB - MT0008967A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000111-38.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que decorreu o 

prazo de 15 (quinze) dias, e a parte executada devidamente intimada para 

cumprimento da r. sentença, não juntou nos autos o comprovante de 

pagamento da condenação. Nos termos do provimento 55/07-CGC, 

impulsiono estes autos para intimação da parte autora, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento do feito. Campo Novo do Parecis-MT, Segunda-feira, 07 de 

Maio de 2018. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-58.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELOIZIO OLIVEIRA SILVA OAB - MT21011/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

 

Vistos etc... Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada 

por Tereza Carolina da Silva Oliveira em face do Banco Ole Bonsucesso 

Consignado S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. A parte 

autora sustenta, em síntese, que nunca realizou nenhuma contratação 

com a requerida, todavia esta passou a realizar descontos em sua folha 

de pagamento. Nessa esteira, pugna pela concessão da tutela antecipada 

de urgência para que o banco requerido cesse imediatamente os 

descontos em folha de pagamento da autora. Ao final, requer a 

procedência da ação para que seja declarada a inexistência dos débitos 

imputados a autora, condenando o requerido a pagar a requerente o valor 

correspondente à repetição de indébito, bem como o pagamento pelos 

danos morais sofridos e honorários advocatícios. DECIDO./ O art. 300 do 

Código de Processo Civil prevê a concessão da tutela de urgência sempre 

que ocorram os seguintes requisitos: a) probabilidade do direito, b) perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Outrossim, autoriza o 

Código de Processo Civil, no § 3º do art. 300, que a tutela de urgência 

poderá ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. Partindo 

dessas premissas, tenho que o caso apresentado neste feito NÃO É DE 

CONCESSÃO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA porque 

os requisitos para tal NÃO foram devidamente demonstrados. Acontece 

que o primeiro requisito, qual seja, a probabilidade do direito, NÃO está 

consubstanciado por meio da análise dos documentos encartados na 

inicial, isso porque analisando os documentos que acompanharam a inicial, 

apesar de a parte autora afirmar a existencia de descontos em sua folha 

de pagamento, constato a inexistencia de comprovantes de pagamento 

que informam tais descontos. Assim, não há o que se falar em 

probabilidade do direito alegado. Nessa senda, não firmada a 

caracterização de probabilidade do direito, INDEFIRO a liminar pleiteada, 

ante a ausência dos requisitos estabelecidos no art. 300 do Código de 

Processo Civil. Concomitantemente, CITE-SE a parte requerida, a fim de 

que compareça a audiência de conciliação, que deverá ser agendada pela 

escrivania deste juízo, conforme pauta pré estabelecida. Faça constar no 

mandado as advertências legais prescritas nos artigos 20 e 51, inciso I, 
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ambos da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com 

as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis/MT, 07/05/2018. Pedro Davi 

Benetti Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000163-97.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VANTUIR DE CASTRO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOLFO ALVES DA COSTA OAB - MT0004366A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARMANDO ARGENTA (EXECUTADO)

 

Vistos etc... Deixo de apresentar o relatório, com fulcro no art. 38, in fine 

da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Para analisar o deferimento do pedido de 

tutela antecipada de urgência almejada pela parte autora exige-se o 

preenchimento de dois requisitos específicos, quais sejam, a probabilidade 

do direito e o perigo da demora no provimento jurisdicional. A probabilidade 

do direito se relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, 

ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão 

com teor da norma violada, ou passível de violação. Já o perigo da demora 

no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício 

do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. No caso em 

tela, ao que se depreende dos documentos que instruíram a inicial se 

evidencia que o bom direito alegado pela autora (fumus boni iuris) está 

pautado nos documentos que instruem a exordial, em especial os títulos 

executivos, do qual o requerido torna-se inadimplente da obrigação nele 

contido e assumido. No entanto, o fundado receio de difícil reparação 

(periculum in mora), por sua vez, não está devidamente comprovado, uma 

vez que a parte autora não logrou êxito em comprovar qual dano sofrerá 

caso a parte requerida não realize o pagamento. Outrossim, não há relato, 

tampouco comprovação de dilapidação de patrimônio pelo 

requerido/executado, capaz de deixar em prejuízo irreparável ou de difícil 

reparação a parte autora. Outrossim, o nosso ordenamento pátrio prevê 

que, ao conceder tutelas de urgência, o juiz está autorizado a exigir uma 

prestação de caução, suficiente e idônea, capaz de garantir o juízo e 

resguardar eventuais ressarcimentos dos danos que a medida poderia 

acarretar à parte contrária. É o que ocorre na hipótese em testilha[1]. 

Nesse cenário, não deve prosperar as alegações acerca do deferimento 

da liminar em face de inexistência do requisito do periculum in mora, bem 

como da ausência da prestação de caução. Com estas razões, INDEFIRO 

a medida liminar. Cite-se a parte requerida, a fim de que compareça a 

audiência de conciliação, que deverá ser agendada pela escrivania deste 

juízo, conforme pauta pré-estabelecida. Realizada a audiência, caso não 

haja acordo entre as partes, desde já determino que os autos sejam 

remetidos à Secretaria deste Juízo a fim de que a parte executada seja 

citada para, no prazo de 3 (três) dias, contado da citação, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829 do NCPC). Fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, consignando que em 

caso de integral pagamento no prazo assinalado, a verba honorária será 

reduzida pela metade (art. 827, §1º, do NCPC). Não efetuado o pagamento, 

munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça deverá proceder 

imediatamente à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma oportunidade, o 

executado. A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, 

salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos por este juízo, 

mediante demonstração de que a constrição proposta será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Se o oficial de justiça não 

encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, procurar o executado 2 (duas) vezes em dias 

distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora 

certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. Se o exequente 

requerer, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, com a 

identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no 

registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto 

ou indisponibilidade (art. 828, do NCPC), devendo o exequente, no prazo 

de dez dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as averbações 

efetivadas (art. 828, §1º, NCPC), atentando-se este às penalidades 

referentes à averbação manifestamente indevida. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do 

Parecis/MT, 07/05/2018. Pedro Davi Benetti Juiz de Direito em substituição 

legal [1] TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 21865513520158260000 SP 

2186551-35.2015.8.26.0000 (TJ-SP). Data de publicação: 29/10/2015.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000170-89.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VANTUIR DE CASTRO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOLFO ALVES DA COSTA OAB - MT0004366A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBIA ARGENTA DEON (EXECUTADO)

 

Vistos. Deixo de apresentar o relatório, com fulcro no art. 38, in fine da Lei 

nº 9.099/95. DECIDO. Para analisar o deferimento do pedido de tutela 

antecipada de urgência almejada pela parte autora exige-se o 

preenchimento de dois requisitos específicos, quais sejam, a probabilidade 

do direito e o perigo da demora no provimento jurisdicional. A probabilidade 

do direito se relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, 

ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão 

com teor da norma violada, ou passível de violação. Já o perigo da demora 

no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício 

do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. No caso em 

tela, ao que se depreende dos documentos que instruíram a inicial se 

evidencia que o bom direito alegado pela autora (fumus boni iuris) está 

pautado nos documentos que instruem a exordial, em especial os títulos 

executivos, do qual o requerido torna-se inadimplente da obrigação nele 

contido e assumido. No entanto, o fundado receio de difícil reparação 

(periculum in mora), por sua vez, não está devidamente comprovado, uma 

vez que a parte autora não logrou êxito em comprovar qual dano sofrerá 

caso a parte requerida não realize o pagamento. Outrossim, não há relato, 

tampouco comprovação de dilapidação de patrimônio pelo 

requerido/executado, capaz de deixar em prejuízo irreparável ou de difícil 

reparação a parte autora. Outrossim, o nosso ordenamento pátrio prevê 

que, ao conceder tutelas de urgência, o juiz está autorizado a exigir uma 

prestação de caução, suficiente e idônea, capaz de garantir o juízo e 

resguardar eventuais ressarcimentos dos danos que a medida poderia 

acarretar à parte contrária. É o que ocorre na hipótese em testilha[1]. 

Nesse cenário, não deve prosperar as alegações acerca do deferimento 

da liminar em face de inexistência do requisito do periculum in mora, bem 

como da ausência da prestação de caução. Com estas razões, INDEFIRO 

a medida liminar. Cite-se a parte requerida, a fim de que compareça a 

audiência de conciliação, que deverá ser agendada pela escrivania deste 

juízo, conforme pauta pré-estabelecida. Realizada a audiência, caso não 

haja acordo entre as partes, desde já determino que os autos sejam 

remetidos à Secretaria deste Juízo a fim de que a parte executada seja 

citada para, no prazo de 3 (três) dias, contado da citação, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829 do NCPC). Fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, consignando que em 

caso de integral pagamento no prazo assinalado, a verba honorária será 

reduzida pela metade (art. 827, §1º, do NCPC). Não efetuado o pagamento, 

munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça deverá proceder 

imediatamente à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o 

respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma oportunidade, o 

executado. A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, 

salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos por este juízo, 

mediante demonstração de que a constrição proposta será menos 

onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Se o oficial de justiça não 

encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, procurar o executado 2 (duas) vezes em dias 

distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora 

certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. Se o exequente 

requerer, expeça-se certidão de que a execução foi admitida, com a 

identificação das partes e do valor da causa para fins de averbação no 

registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto 

ou indisponibilidade (art. 828, do NCPC), devendo o exequente, no prazo 

de dez dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as averbações 

efetivadas (art. 828, §1º, NCPC), atentando-se este às penalidades 

referentes à averbação manifestamente indevida. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do 

Parecis/MT, 07/05/2018. Pedro Davi Benetti Juiz de Direito em substituição 

legal [1] TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 21865513520158260000 SP 

2186551-35.2015.8.26.0000 (TJ-SP). Data de publicação: 29/10/2015.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-29.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PETRUCIO TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOLFO ALVES DA COSTA OAB - MT0004366A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

ROBERTO JOSÉ PIRES (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000174-29.2018.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

19/06/2018 15:00, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Segunda-feira, 07 de Maio de 2018 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000196-87.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LUIZ ORTOLAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MT0008392A-O 

(ADVOGADO)

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES OAB - MT0015499A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA 

(REQUERIDO)

 

Vistos etc.... Deixo de apresentar relatório com fulcro no art. 38 da Lei nº 

9.099/95. DECIDO. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de 

tutela de urgência ajuizada por Márcio Luiz Ortolan em face de Domani 

Prime Distribuidora de Veículos (JEEP) e JEEP Fiat Chrysler Automóveis 

Brasil ao argumento, em síntese, que comprou um veículo Jeep/Compass 

Longitude Diesel, ano/modelo 2017/2018, pelo valor de R$ 138.208,00, de 

modo que este demonstrou problemas no sistema de injeção eletrônica 

que ocasionou a parada do veículo. Afirma que o problema ocorreu em 27 

de março de 2.018 e que o veículo até agora não foi consertado e, assim, 

pugna pela concessão da tutela antecipada de urgência para que as 

requeridas providenciem o devido reparo no veículo, utilizando-se dos 

melhores e mais modernos mecanismos para conserto/troca/reposição da 

peça, e, principalmente utilizando-se da garantia do bem, cujo prazo é de 

três anos. Muito bem. O deferimetno da antecipação de tutela está 

condicionado à presença dos requisitos expostos no art. 300 do CPC, 

quais sejam, o fumus boni iuris - probabilidade do direito - e o periculum in 

mora - perigo da demora. Nessa esteira, observo que a probabilidade do 

direito encontra-se consubstanciada na nota fiscal eletronica de nº 

126.170047068900, de 30 de agosto de 2.017, que informa a aquisiação 

do veículo em comento em nome de Marcio Luiz Ortolan, ora autor, no 

valor de 138.208,00 (cento e trinta e oito mil duzentos e oito reais), bem 

como a ordem de serviço nº 3706 que declara que o veículo mencionado 

foi removido pela Norte Guinhos 24hrs no dia 27 de março de 2.018. 

Outrossim, o certificado de garantia apresentado pelo autor é capaz de 

demonstrar, nesse limiar perfunctório, que o veículo está no prazo da 

garantia, de modo que "a garantia contratutal sobre, sem ônus para o 

consumidor, o custo de todas as peças e mão-de-obra necessárias para 

o conserto dos itens que apresentem defeito de fabricação, de material ou 

de montagem". Tal cenário, aliado ao fato de que o autor se encontra sem 

o veículo objeto destes autos, desde o dia 27 de março de 2.018 é capaz 

de configurar a presença do perigo da demora para o julgamento do feito, 

uma vez que a necessidade de veículo é inquestionável nos dias atuais. 

Ademais, não é demasia registrar que, a princípio, o véiculo se encontra 

há mais de quarenta dias com a parte requerida, ou seja, fora do prazo 

estabelecido no art. 18, § 1º, do CDC. Com tais considerações, DEFIRO 

parcialmente o pedido de tutela antecipada de urgência e, via de 

consequencia, intimem-se as requeridas para que providencieim, no prazo 

de cinco dias, o conserto, troca, reposição da peça objeto da presente 

ação reclamatória, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais) até o limite de 40 salário mínimos. CITE-SE a parte 

requerida, a fim de que compareça a audiência de conciliação, que deverá 

ser agendada pela escrivania deste Juízo, conforme pauta 

pré-estabelecida. Faça constar no mandado as advertências legais 

prescritas nos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Campo Novo do Parecis, 07/05/2018. Pedro Davi Benetti Juiz de Direito em 

substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000163-97.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VANTUIR DE CASTRO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOLFO ALVES DA COSTA OAB - MT0004366A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARMANDO ARGENTA (EXECUTADO)

 

Processo n. 1000163-97.2018.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

19/06/2018 15:15, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Segunda-feira, 07 de Maio de 2018 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000170-89.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

VANTUIR DE CASTRO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOLFO ALVES DA COSTA OAB - MT0004366A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBIA ARGENTA DEON (EXECUTADO)

 

Processo n. 1000170-89.2018.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

19/06/2018 15:30, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Segunda-feira, 07 de Maio de 2018 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-43.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MARQUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO VALENTE OAB - MT0008116A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN JUNIOR OAB - MS0016956A 

(ADVOGADO)

 

Vistos etc... Deixo de apresentar o relatório com fulcro no art. 38 da Lei 

n.º 9.099/95. DECIDO. Defiro o pleito formulado pelas partes (D 12830750 

e ID 12960295), na qual há requerimento de desistência da ação, com o a 

concordância da parte reclamada. Saliento ainda que não foi regularizada 

a triangularização processual. Ante o exposto, julgo extinto o processo 

sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC. Sem 

custas. Com o trânsito em julgado, arquive-se o feito com as cautelas de 

estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis, 

07/05/2018. Pedro Davi Benetti Juiz de Direito em substituição legal
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 97215 Nr: 780-74.2018.811.0050

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FBN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBDSC, MIECDNAL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA 

- OAB:MT 23.463/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 780-74.2018.811.0050 (Código 97215)

Querelante: Felipe Butrago Nogueira

Querelados: Ivane Batista dos Santos Cavalheiro e outro

QUEIXA CRIME

Vistos.

Pois bem, trata-se de queixa-crime oferecida pelo querelante contra os 

querelados sob a acusação da prática delitiva dos crimes tipificados nos 

artigos 138, 139 e 140, todos do Código Penal, supostamente ocorrido no 

dia 23/11/2017.

Cite-se o(s) autor(es) dos fatos na forma dos arts. 66 e 68 da lei nº 

9.099/95, intimando-os a comparecer na audiência preliminar de tentativa 

de reconciliação designada para _____27__/____09___/2018, às 

_____15__h_00______min, (CPP, art. 520).

Intime-se o querelante de que o seu não comparecimento importará em 

renuncia tácita (CPP, art. 57).

Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 4 de maio de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000297-24.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREWS DIAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000297-24.2018.8.11.0051 Ação de Busca e Apreensão 

Sentença. Vistos etc. Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada 

por BANCO DAYCOVAL S/A, instituição financeira devidamente 

qualificada, em face de ANDREWS DIAS DOS SANTOS, igualmente 

qualificado. Antes mesmo da integralização do polo passivo, o Requerente 

pediu a homologação do seu pedido de desistência da ação. É o breve 

relatório. Decido. Tratando-se de direitos disponíveis, nada obsta a 

homologação do pedido de desistência . Desnecessária, aliás, a intimação 

da Parte exigida pelo art. 485, § 4º, do NCPC, pois que sequer se cumprira 

a ordem de citação. Isso posto, HOMOLOGO o pedido de desistência 

aduzido pelo Requerente, declarando extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito, na forma do art. 485, VIII, do CPC. PROMOVA-SE, por 

fim, o levantamento da constrição lançada no cadastro do veículo. Custas 

pelo Requerente. Sem honorários. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Campo Verde/MT, 

3 de maio de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137139 Nr: 9380-18.2017.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rondoagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Soyacorn Consultoria e Representações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, 

devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal 

de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em emissão de guia "on line" 

(diligência, emissão de guia de diligência), devendo comprovar nos autos o 

pagamento, tendo em vista que a diligência deve ser efetuada em zona 

rural.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 4620 Nr: 525-75.2002.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ismênia Celia Takahashi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança do Brasil, 

Federação Nacional Associações Atléticas Banco Brasil FENAB, Banco do 

Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ernandi De Col - OAB:6381/MT, 

Fernando Augusto Vieira Figueiredo - OAB:7627-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milena Piragine - 

OAB:17210-A, Nelson Willians Fratoni Rodrigues - OAB:11065/A, 

Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A/MT

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto à petição de fls. 

693/696 protocolada pelaparte requerida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 100910 Nr: 4341-11.2015.811.0051

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maxbelt Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. Norton de Oliveira & Cia Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEN FABIA RAK MAMUS - 

OAB:34842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 DEIXO de receber, portanto, os embargos declaratórios.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 04 

de maio de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 85258 Nr: 3895-42.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Pereira dos Santos -ME, Maria 

Aparecida Pereira dos Santos, Adenilson de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:57439, Marcelo Alves Puga - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

considerando a petição, cujo teor informa o substabelecimento de 

poderes, visando evitar futura alegação de cerceamento de defesa, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento da execução, sob pena de suspensão do feito, na forma 

do art. 921, III, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 35479 Nr: 2019-57.2011.811.0051
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Carlos Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Macohin Siegel - 

OAB:23.056/SC, Fabiano Moraes Pimpinati - OAB:6623-B/MT, Valdir 

Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimação das partes, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se acerca 

do retorno dos autos do Egrégio Tribual Federal da 1ª Região, requerendo 

o que entender de direito, sob pena arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 72962 Nr: 1950-88.2012.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Maria Pozzer Rotilli, Marcos Pozzer, Dieison 

Roberto Pozzer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jandira Olmira Pozzer - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane Cristina Fernandes 

Caetano - OAB:15.061, José Antônio Farias - OAB:7487-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimação parte autora, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se acerca 

das correspondências devolvidas, requerendo o que entender de direito, 

para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 103900 Nr: 666-06.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vital da Silva Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO INTERPOSTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82395 Nr: 2110-45.2014.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geloci Roque Geleski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Tschechotzky

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 nos termos da legislação vigente, impulsono os presentes autos, par 

intimação da parte autora, no prazo de 20 (vinte) dias, apresentar as 

primeiras declarações, nos termos da decisão de fls. 37

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 102580 Nr: 282-43.2016.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio de Combustível Ipanema Ltda, Antonio Carlos 

Felito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Topázio S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O, MARCO ANTONIO DOTTO - OAB:4628

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 282-43.2016.811.0051 - 102580

Embargos

Despacho.

Vistos etc.

Com a devida vênia ao douto Procurador dos Embargantes, não há 

omissão, obscuridade nem contradição na sentença atacada.

É que, na sentença, afastou-se a alegação dos Embargantes, feita no 

sentido de justificar a falta dos cálculos por impossibilidade de acesso aos 

extratos bancários dos últimos cinco anos. Na oportunidade, afirmou-se 

que os cálculos apresentados pela Embargada na execução 

correspondente seriam suficientes para que os Embargantes fizessem o 

recálculo da dívida conforme os índices e taxas que entendessem legais.

Assim, se a sentença afirmou a possibilidade do recálculo, afastando a 

justificativa apresentada pelos Embargantes, inexiste omissão, 

obscuridade ou contradição. Se erro houve, foi de julgamento, a merecer o 

recurso apropriado.

DEIXO, pois, de conhecer dos presentes embargos declaratórios, 

mantendo incólume a sentença atacada.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 04 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 6051 Nr: 400-73.2003.811.0051

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augustinho Refati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Braga Júnior - 

OAB:4735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610/MT, Flavio Luciano Bauermeister - OAB:7328/B

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimação da parte requerida, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se 

acerca do petitório de fls. 119/122, requendo o que entender de direito, 

para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 136002 Nr: 8745-37.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA para, no prazo de 15 dias, apresentar IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 133450 Nr: 7612-57.2017.811.0051

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo Pupin, 

Banco John Deere S/A, Metropolitan Life Insurance Company, Energisa 

Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL, Arysta Lifescience do Brasil Indústria Química e Agropecuária 

Ltda, Bayer S/A, Cooperativa dos Cotonicultores de Campo Verde - 

Cooperfibrafios, Syngenta Protecão de Cultivos Ltda, Banco Abc Brasil 

S/A, Luxembourg Comércio de Produtos Químicos Ltda, Sempre Sementes 

Eireli, Elétrica Serpal Ltda, Itaú Unibanco S/A, Nortox S/A, Banco Rabobank 

International Brasil S/A, Banco Votorantim S/A, Adama Brasil S/A, 

Macrofértil Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda, Dow Agrosciences 

Sementes & Biotecnologia Brasil Ltda., PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, 

Banco Bradesco S.A., Export-Import Bank of the United States, Widal e 

Marchioretto Ltda, Minorgan Indústria e Comércio de Fertilizantes S.A., 
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Limagrain Brasil S.A., Souza Comércio de Produtos Automotivos Ltda, 

Hiper Mercado Gotardo Ltda, Nidera Sementes Ltda, IHARABRAS S/A. 

INDÚSTRIAS QUÍMICAS, FMC Química do Brasil Ltda, Banco Santander 

(Brasil) S/A, Caiado Pneus Ltda, Agricola Roque Ltda, Prospecta 

Empreendimentos Imobiliários Ltda., Iguaçu Maquinas Agrícolas Ltda, 

Produquímica Indústria e Comércio S.A., Novanis Animal Ltda, CCAB 

AGRO S.A., Campagnin Venancio Comercio de Produtos Agrícolas e 

Fertilizantes Eireli Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT, ALEXANDRE EPPINGHAUS VARELLA JACOB - 

OAB:100865, Alexandre Labonia Carneiro - OAB:251411/SP, 

ALEXANDRE LIMA ROSSONI - OAB:18581, Alexandre Nelson Ferraz - 

OAB:30890-B/PR, ALTENAR APARECIDO ALVES - OAB:27652, 

Anderson Pablo Ferreira de Camargo - OAB:OAB/MT 15222, ANDRE 

LUIZ GUELLA - OAB:22640, Andréia Irna Schneider Marx - 

OAB:6.131-MT, Augusto Delarco - OAB:390.488/SP, BRUNO DE 

OLIVEIRA MONDOLFO - OAB:309285, Bruno Delgado Chiaradia - 

OAB:177.650/SP, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - 

OAB:21678, Camila Somadossi Gonçalves da Silva - 

OAB:SP/277.622, Carina Moisés Mendonça - OAB:210867/SP, CELSO 

UMBERTO LUCHESI - OAB:19494, Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP, CLAUDIA REGINA FIGUEIRA - OAB:286495, Douglas 

Ricardo Guilhen Melo - OAB:4856, Edyen Valente Calepis - 

OAB:8.767/MS, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:5699, FERNANDO BILOTTI FERREIRA - OAB:247031, Fernando 

Freitas Fernandes - OAB:19.171/MS, Fernando Hackmann 

Rodrigues - OAB:18660, GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA 

FILHO - OAB:23378, Gabriel de Orleans e Bragança - 

OAB:282.419-A/SP, GABRIEL FELICIO GIACOMINI ROCCO - 

OAB:246281, GUILHERME HENRIQUE SCHRANK - OAB:378112, 

GUILHERME PIZZOTTI MENDES COLETTO DOS SANTOS - OAB:375475, 

Helder Guimarães Mariano - OAB:18.941/MS, Ieda Maria Pando 

Alves - OAB:125.618/SP, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179, João 

Cláudio Correa Saglietti Filho - OAB:154.061/SP, José Ercilio de 

Oliveira - OAB:27.141/SP, Kedma Moraes Watanabe - 

OAB:256.534/SP, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:6358, 

Leonardo Xavier Roussenq - OAB:22.385-A, LUANA AUXILIADORA 

FREITAS NEGRETT - OAB:21917, Luiz Alceste Del Cistia Thonon 

Filho - OAB:211.808/SP, MARCO AURELIO GOMES FERREIRA - 

OAB:22358, Marcos Vinícius de Oliveira Maciel - OAB:351.233/SP, 

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - OAB:185048, Octavio 

Teixeira Brilhante Ustra - OAB:SP 196.524, Paulo Fernando 

Schneider -  OAB:8117/MT, Pedro Marinho Nunes - 

OAB:342.373-A/SP, Ricardo Nogueira de Souza Macedo - 

OAB:238706/SP, Ricardo Tepedino - OAB:286.277-A/SP, ROGÉRIO 

APARECIDO SALES - OAB:153621, Ussiel Tavares da Silva Filho - 

OAB:3150-A/MT, Vinicius Emidio Cezar - OAB:16426/O, Vivian Carla 

dos Santos Zuchetto - OAB:5258/MT, Vivian Castellan Bernardino - 

OAB:305.491/SP, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661, Willian Carmona 

Maya - OAB:257.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CAMPO VERDE - MT

 JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES 

(ART.36, I)

JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA E VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN

AUTOS N.º 7612-57.2017.811.0051 CÓDIGO N.º 133450 Portal Eletrônico 

do Advogado

ESPÉCIE: Recuperação Judicial > Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsar e Regimentos > Procedimentos Especiais > 

Procedimento de Conhecimento > Processo de Conhecimento > Processo 

Cível e do Trabalho

 PARTE REQUERENTE: JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA E VERA LÚCIA 

CAMARGO PUPIN

ADVOGADOS: OCTÁVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA, OAB/SP 196.524, 

CAMILA SOMADOSSI G. DA SILVA, OAB/SP 277.622

ADMINISTRADORA JUDICIAL: DRA. GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL

FINALIDADE: CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES 

(ART. 36, I)

ADVOGADOS HABILITADOS JUNTO À ADMINISTRADORA JUDICIAL: 

ANEXO I

Local e data da realização da Assembleia Geral de Credores:

EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO: DIA 20 DE JUNHO DE 2018 (quarta-feira), 

às 10h30min, horário de Mato Grosso.

EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO: DIA 11 DE JULHO DE 2018 (quarta-feira), 

às 10h30min, horário de Mato Grosso.

EM AMBAS AS CONVOCAÇÕES a Assembleia Geral de Credores será 

realizada no Auditório do Lorys Hotel de Campo Verde-MT, situado na 

Avenida Brasil, n. 1.033, Centro, Campo Verde-MT, telefone (66) 

3419-3116.

L I N K  C O M O  C H E G A R : 

https://www.google.com.br/maps/dir/''/telefone+lorys+hotel+campo+verde/

@-15.5433264,-55.3153923,12z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x937635

d6bb907871:0xf594e37c95f294e9!2m2!1d-55.1753139!2d-15.5433375

ORDEM DO DIA (LFR, art. 35, I e 36, II): Aprovar; rejeitar ou modificar o 

plano de recuperação judicial apresentado pela devedora em 02.03.2018 

sob ID. 142665, e deliberação de outras matérias necessárias. Possível 

instalação do Comitê de Credores, a ser constituído no conclave.

Local onde os credores poderão obter cópia do plano de recuperação da 

empresa recuperanda (LFR, art. 36, III): O credor poderá obter cópia do 

plano de recuperação da empresa, na Secretaria da 1° Vara Cível de 

Campo Verde – MT, bem como, pelo sítio eletrônico da Administração 

Judicial: http://integra.adv.br, usuário: rjpupin@gabrasil.adv.br, senha: 

pupin2017.

CREDENCIAMENTO DE CREDORES: O credenciamento dos Credores 

ocorrerá das 07h00 (horário de Mato Grosso) às 10h30 (horário de Mato 

Grosso), nas datas designadas para 1ª e 2ª Convocação, no mesmo local 

onde ocorrerá a Assembleia Geral de Credores, para que seja efetuada a 

conferência de documentos e procurações, observando ainda a 

necessidade do cumprimento do disposto no §4º do artigo 37 da Lei 

11.101/2005, in verbis:”O credor poderá ser representado na 

assembléia-geral por mandatário ou representante legal, desde que 

entregue ao administrador judicial, até 24 (vinte e quatro) horas antes da 

data prevista no aviso de convocação, documento hábil que comprove 

seus poderes ou a indicação das folhas dos autos do processo em que 

se encontre o documento.”

Ainda, deverão os credores se atentar para a necessidade de “poderes 

expressos para voto em Assembleia Geral de Credores”, em seus 

respectivos mandatos.

INFORMAÇÃO: Conforme disposto no §2º, do artigo 36, da Lei 

11.101/2005 “Além dos casos expressamente previstos nesta Lei, 

credores que representem no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor total dos créditos de uma determinada classe poderão requerer ao 

juiz a convocação de assembleia geral”.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Rondonópolis-MT, 03 de maio de 2018.

Gilberto Alencar da Silva Pereira

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 110180 Nr: 2502-14.2016.811.0051

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando João Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Cezar Lemes de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIAS - 

OAB:10917, Rodrigo Direne de Moraes - OAB:13878/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA providenciar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, para expedição do mandado de reintegração de posse devendo, 

para tanto, retirar a guia no "site" do TJMT e comprovar o adimplemento 

nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 85178 Nr: 3856-45.2014.811.0051

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEBERTON LUIZ DUARTE, GHRD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA BORTOLLI LTDA, 

Companhia Mutual de Seguros Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALTER JUNIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:18126, Walter Junio Alves dos Santos - 

OAB:MT/18.126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRIZIO TADEU SEVERO DOS 

SANTOS - OAB:7498, Marli Silva de Campos Pavoni - OAB:9547/MS, 

Pedro Roberto Romão - OAB:209551/SP

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PERÍCIA 

designada para o dia 18/06/2018 às 14h00min, na Clínica MedCenter Prime, 

situada na Rua São Salvador, n. 621, B, Centro, Campo Verde-MT (em 

frente ao supermercado Ponto Sul), devendo as partes apresentarem os 

documentos solicitados pelo perito para a confecção do laudo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 107322 Nr: 1656-94.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noelino Narciso Montenegro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Sayuri Ueda Miqueloti - 

OAB:8877-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido de auxílio-doença aduzido pelo 

Requerente para condenar o Requerido ao pagamento das parcelas 

vencidas, a partir da cessação do benefício de auxílio-doença, em 26 de 

junho de 2015.As prestações em atraso deverão ser pagas de uma única 

vez, às quais incidirão os índices de correção monetária e juros 

moratórios previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.DETERMINO 

ainda, que o Requerido implante, de imediato, o benefício previdenciário de 

auxílio-doença, com renda mensal inicial de 91% do salário de benefício, 

não podendo ser inferior a um salário mínimo.Oficie-se ao posto do INSS 

em Cuiabá/MT, por meio da APS/ADJ, devendo ser encaminhada cópia 

desta sentença, acompanhada dos seguintes documentos da parte 

Autora: CPF, Carteira de Identidade e, também com o seu endereço, como 

recomendado no Ofício Circular nº 482/2005 – CGJ/DJA. Sem custas. 

CONDENO, por fim, o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, 

que fixo em 10% sobre as prestações em atraso, nos termos do art. 85, § 

3º, I, do CPC, e da Súmula 111/STJ. Sem reexame necessário, conforme 

dispõe o artigo 496, § 3°, do Código de Processo Civil. P.I.C. Campo 

Verde/MT, 4 de maio de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117538 Nr: 6127-56.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Neto Ildefonso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS AVENIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALERIA CRISTINA BAGGIO 

CARVALHO RICHTER - OAB:4676

 Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO procedentes os 

pedidos aduzidos na inicial para DECLARAR a inexistência da dívida 

denunciada.Sem prejuízo, CONDENO a Requerida ao pagamento de R$ 

7.000,00 (sete mil reais), a título de compensação pelos danos morais 

impostos à Requerente, corrigidos pelo INPC a partir da presente data e 

acrescidos de juros moratórios a partir da anotação indevida.CONDENO a 

Requerida, ainda, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios 

desde logo arbitrados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 

85, § 2º, do NCPC.Por fim, CANCELO a audiência anteriormente 

designada.Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo 

provisório, com baixa no relatório estatístico, eventual pedido de execução 

por parte do interessado. Em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, ARQUIVE-SE, dando-se baixa na distribuição.P.I.C.Campo Verde/MT, 

04 de maio de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137719 Nr: 9668-63.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Lopes Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 9668-63.2017.811.0051 - 137719

Ação de Busca e Apreensão

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Itaucard S.A., 

instituição financeira devidamente qualificada, em face de João Lopes 

Gonçalves, igualmente qualificado.

Antes mesmo da citação do Requerido, o Requerente pediu a 

homologação do seu pedido de desistência da ação.

É o breve relatório. Decido.

Tratando-se de direitos disponíveis, nada obsta a homologação do pedido 

de desistência aduzido pelo Requerente. Desnecessária, aliás, a intimação 

da Parte exigida pelo art. 485, § 4º, do NCPC, pois que o Requerido sequer 

havia sido citado.

 Isso posto, HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pelo 

Requerente, declarando extinto o presente feito, sem resolução do mérito, 

na forma do art. 485, VIII, do NCPC.

DETERMINO a baixa da restrição de circulação pelo Renajud.

Sem custas. Sem honorários, dada a gratuidade.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo.

P.I.C.

Campo Verde/MT, 03 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139153 Nr: 10464-54.2017.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco John Deere S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Ferst Bertolini, Luciana Gasparetto 

Prestes Bender, Rodrigo Muller Bender

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Corrêa da Silva 

- OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE o Requerente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, promova o 

recolhimento das custas necessárias ao recebimento e processamento da 

presente carta precatória.

Na inércia da Parte, DEVOLVA-SE, com as homenagens do Juízo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 7 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 146318 Nr: 3160-67.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O, JOAO BATISTA FERREIRA - 
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OAB:10962/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISRAEL ASSER EUGENIO - 

OAB:16562, Jomas F. de Lima Junior - OAB:11.785 MT, Ronimárcio 

Naves - OAB:6.228/MT

 Autos nº 7807-42.2017.811.0051 - 133921

Carta Precatória

Despacho.

Vistos em correição.

Nos autos da ação 7612-57.2017.811.0051, Código 133450, tramita o 

pedido de recuperação judicial do Executado José Pupin. Na aludida ação, 

aliás, encontra-se pendente a análise da essencialidade de vários bens do 

Devedor, talvez a prejudicar, ou mesmo a impedir, a penhora de bens de 

capital que sejam indispensáveis à atividade empresarial.

Assim, INTIMEM-SE as Partes para que se manifestem, no prazo de 05 

(cinco) dias, sobre a pertinência do cumprimento imediato da ordem.

Sem prejuízo, JUNTE-SE cópia da inicial desta carta precatória nos autos 

da aludida recuperação, a fim de que lá se investigue também eventual 

essencialidade dos bens que se pretende aqui penhorar.

 Após, CONCLUSOS, com urgência.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 19 de setembro de 2017.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 146468 Nr: 3213-48.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prestadora de Serviços Dois Irmãos Ltda ME, Luciane 

Cristovão da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do São Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA 

LORENZATTO - OAB:9581/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT

 Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE o Requerente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, promova o 

recolhimento das custas necessárias ao recebimento e processamento da 

presente carta precatória.

Na inércia da Parte, DEVOLVA-SE, com as homenagens do Juízo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 7 de maio de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 133599 Nr: 7672-30.2017.811.0051

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Evangelista e Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Schoeter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ 

- OAB:8028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA O 

IMPETRANTE, no prazo de 10 dias, manifestar-se sobre as informações 

prestadas no dia 06/10/2017.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 133113 Nr: 7452-32.2017.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agrosseds Produtos Agropecuários Ltda, Marcelo 

Dicklhuber Furtado, Zoraide Itacaramby Furtado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Semeali Sementes Híbridas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERRAREZI 

RISOLIA - OAB:147522

 Decido.Assim, RECEBO os embargos opostos por Agroseeds Produtos 

Agrícola Ltda., Marcelo Dicklhuber Futado e Zoraide Itacaramby Furtado 

em face de Semeali Sementes Híbridas Ltda, já com a emenda feita pelos 

Embargantes.DEIXO de conferir efeito suspensivo aos embargos, pois 

que, à ausência de penhora, e também à falta de descrição de perigo 

concreto de lesão, não se atende aos já mencionados dispositivos 

legais.A fim de bem assegurar o atendimento à diretriz da não suspensão 

do feito, DETERMINO o desapensamento dos autos, assim permitindo o 

livre trâmite da execução. Na capa da execução, porém, ANOTE-SE a 

existência dos presentes embargos, destacando-se seu número e 

código.DEFIRO, por outro lado, o pedido de assistência judiciária.CITE-SE a 

Embargada para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

resposta.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 98005 Nr: 3409-23.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lúcia Gonçalves Pereira Cândido

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, Atlantico Fundo de 

Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Gonçalves Marzinotti 

- OAB:19627/0, DEMERCIO LUIZ GUENO - OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEFÂNI GOLÇALVES 

BARBOSA COLMANETTI - OAB:13158, Estefânia Gonçalves Barbosa 

Colmanetti - OAB:13.158/DF, José Edgard da Cunha Bueno Filho - 

OAB:13.604-A/MT, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A/MT

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto a contestação e 

documentos apresentada pelo requerido, conforme dispõe o art. 350 do 

novo Código de Processo Civil, tendo em vista que a publicação anterior 

não sai para o advogado com poderes para receber as intimações.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144781 Nr: 2569-08.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nivaldo Gonzaga de Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Residencial Campo Verde Empreendimentos 

Imobiliários Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Revisional

Despacho.

Vistos etc.

Embora o feito já tenha merecido prévia audiência de conciliação, as 

diretrizes do Novo Código de Processo Civil estabelecem o incentivo, 

sempre que possível, da resolução consensual do conflito.

Dessa forma, tendo em vista a especial natureza da causa, entendo 

pertinente a designação de nova audiência específica para a conciliação 

das Partes, na forma do art. 139, V, do NCPC.

 Assim, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 19 de julho de 2018, 

às 13:30 horas.

Em sendo o caso, na hipótese de a audiência marcada pelo Centro de 

Conciliação da Comarca ainda não ter sido realizada, SUSPENDA-SE o 

expediente.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 03 de maio de 2018.
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André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 106930 Nr: 1541-73.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mário Lúcio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fagner da Silva Botof - 

OAB:12.903, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 INTIMO as partes, na pessoa de seus procuradores, para que indiquem 

assistente técnico (art. 465 do NCPC), bem como a PARTE AUTORA 

apresente quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 94483 Nr: 2195-94.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Guimarães dos Santos 

- OAB: OAB/MT 19868/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito para a INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

acerca da PERÍCIA MÉDICA, designada para o dia 12/07/2018 às 

08h20min, a realizar-se no salão do Tribunal do Júri desta Comarca de 

Campo Verde-MT, situado na Praça dos Três Poderes, nº 01, no Bairro 

Campo Real II, com a Perita nomeada Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, 

CRM/MT 2311, bem como para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentem quesitos e indiquem seus assistentes técnicos, caso ainda 

não o tenham feito, devendo a parte Requerente apresentar-se para a 

perícia na data e horário designados, portando todos os seus exames 

médicos e documentos pessoais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 31205 Nr: 1315-78.2010.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marleide Guimarães de Oliveira, Demercio Luiz Gueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT, Ricardo 

Marques de Abreu - OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116, Evandro Cesar Alexandre dos 

Santos - OAB:13431-B/MT

 Processo nº 1315-78.2010.0051 (Código 31205).

Cumprimento de Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença para recebimento de honorários 

sucumbenciais (fls. 159/161).

 RECEBO, pois, tal pedido, devendo ser realizadas as devidas anotações 

quanto à conversão do presente feito no sistema Apolo.

Por conseguinte, INTIME-SE a parte executada, na forma do artigo 513, §2º 

do NCPC, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar os valores indicados 

no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescidos de 

custas, se houve prévio recolhimento pelo credor (art. 523, NCPC), sob 

pena de incidência de multa de 10% e acréscimo de honorários 

advocatícios fixados no mesmo percentual (art. 523, §1º, do NCPC).

ADVIRTA-SE, ainda, que a decisão judicial poderá ser levada a protesto 

por falta de pagamento, nos termos do art. 517 do NCPC c/c art. 21 da Lei 

9.492/97.

CONSIGNE-SE que transcorrido o prazo assinalado no art. 523 do NCPC 

sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para 

que o executado, independente de nova intimação e de garantia do juízo, 

ofereça IMPUGNAÇÃO, com fulcro no art. 525 do NCPC, podendo alegar 

as matérias aludidas no §1º do art. 525 do NCPC.

Em caso de não pagamento tempestivo do débito, CERTIFIQUE-SE e 

VOLTEM-ME os autos conclusos.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde, 19 de abril de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 32375 Nr: 2491-92.2010.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio Cesar de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dismobrás Importação, Exportação e 

Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Luiz de Mello Oliveira - 

OAB:6.848, VANILDA CULCA CORREIA - OAB:22239/O

 Processo n° 2491-92.2018.811.0051 (Código 32375)

Ação Declaratória de Inexistência de Débito

Vistos em correição.

INTIME-SE o requerente para manifestar acerca do pagamento efetuado 

pela parte requerida, ante a manifestação de fls. 161/162.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Campo Verde - MT, 30 de novembro de 2017.

 MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 19082 Nr: 1356-50.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comércio de Combustível Ipanema Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Ivanor da Motta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edison Gonçalves de Andrade 

Junior - OAB:22367/O, Marco Antônio Dotto - OAB:4.628-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 2007/120 (Código 19082)

Ação de execução de título extrajudicial.

Vistos em correição.

DEFIRO o pedido de fls. 103, todavia considerando que já transcorreu o 

prazo de suspensão requerido, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens penhoráveis ou requerer o que 

entender de direito, sob pena de SUSPENSÃO da execução.

Às providências.

Campo Verde - MT, 30 de novembro de 2017.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 911 Nr: 2046-84.2004.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ovetril Óleos Vegetais Treze Tílias Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ayrton Dias da Motta, Ionne da Motta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Natal Giaretta - 

OAB:PR/18.736, Giovane Moisés Marques dos Santos - OAB:9.647-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Alécio Tamiozzo - 

OAB:6717/MS

 Processo nº 2004/107 – (Código 911)

Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta

Vistos em Correição.

Trata-se de ação de execução para entrega de coisa incerta movida por 

OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS TREZE TILIAS LTDA, em face de AYRTON 

DIAS DA MOTTA e IONNE DA MOTTA, todos qualificados nos autos.
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Extrai-se dos autos que a exequente foi devidamente intimada para 

impulsionar o feito e permaneceu inerte (fls. 207/208).

Dessa forma, CUMPRA-SE o item c.1 da decisão de fls. 201/203.

Às providências.

 Campo verde – MT, 30 de novembro de 2017.

 MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 30600 Nr: 708-65.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neva Comercio e Representações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Amigão Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Pedroso Dias de 

Almeida - OAB:6910/MT, Renato de Perboyre Bonilha - 

OAB:3844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2388-46.2014.811.0051 (Código 82740).

Execução Fiscal.

Vistos em correição.

Trata-se de execução fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL em desfavor de LENOTUR TURISMO LTDA ME, ANTONIA 

OLÍVIA DE SOUZA FERREIRA E LENILDO DE QUEIROZ FERREIRA, todos 

devidamente qualificados.

O exequente comparece aos autos requerendo a citação dos executados 

por oficial de justiça (fls. 44).

Dessa forma, DEFIRO o pedido retro.

Por corolário, CITE-SE os executados nos termos da decisão de fls. 09, 

observando o endereço informado às fls. 44.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Campo Verde, 30 de novembro de 2017.

 MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 22041 Nr: 23-29.2008.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credival Participações, Administração e Assessoria 

Ltda, Banco Bamerindus do Brasil S/A - Em Liquidação Extrajudicial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sementes Vigor Ltda, Olme Ivo Bellandi, Olivia 

Natalina Belandi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, Joaquim Fábio Mielli Camargo - 

OAB:2680/MT, Juliano Domingues de Oliveira - OAB:11670/MT, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 2008/2 (Código 22041)

Ação de execução de título extrajudicial.

Vistos em correição.

INTIME-SE a parte exequente para que atualize o débito, observando-se os 

parâmetros fixados na sentença e no acórdão dos embargos à execução 

(id. 28394) no prazo de 05 (cinco) dias, bem com requer o que entender 

de direito, nos termos da decisão de fls. 101.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Campo Verde - MT, 30 de novembro de 2017.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 29293 Nr: 3393-79.2009.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Baptista Ferreira Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane Cristina Fernandes 

Caetano - OAB:15.061, José Antônio Farias - OAB:7487-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A, Eladio Miranda Lima - OAB:13242-A

 Vistos em correição.

INTIME-SE a parte executada para manifestar sobre a petição de fls. 284 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 11243 Nr: 760-37.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rondofértil Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Gabriel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gelson Luiz Gall de Oliveira - 

OAB:3966/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ernandi De Col - 

OAB:6381/MT

 Processo n° 760-37.2005.811.0051 (Código 11243)

Ação de Execução de Título Extrajudicial.

Vistos em correição.

Considerando o teor da certidão retro, CUMPRA-SE integralmente a 

decisão de fls. 248/249.

Às providências.

Campo Verde - MT, 17 de novembro de 2017.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 24423 Nr: 2390-26.2008.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olivo & Zandonadi Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Loise Paschoal Cazarin, Rezoli Cazarin, 

Artemio Casarin, Ivete Fátima Paschoal Cazarin, Hilda Pegoraro Cazarin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio José Mateus 

Guimarães - OAB:9722-A/MT, Jakson Roberto Paschoal - 

OAB:10.811-A/MT

 Processo n° 2390-26.2008.811.0051 – Cód. 24423

Cumprimento de Sentença

Vistos em correição.

Diante do teor da certidão de fl. 732, INTIME-SE a parte exequente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, acoste aos autos planilha atualizada do 

débito, já com a incidência da multa e dos honorários advocatícios, bem 

como requerer o que entender de direito.

CUMPRA-SE.

Campo Verde, 17 de novembro de 2017.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 75142 Nr: 132-67.2013.811.0051

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEdCL, OAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Roversi - OAB:8072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "(...) Sendo assim, DETERMINO constrição judicial de veículos existentes 

em nome da parte executada LOJA ESQUINÃO DA CIDADE LTDA-MT, 

pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 00.577.457/0001-63 junto ao DETRAN 

via sistema RENAJUD, suficiente para garantia do débito.Se frutífera a 

busca por meio do sistema RENAJUD, DETERMINO a expedição de 

mandado de penhora e avaliação, NOMEANDO-SE, por ora, os próprios 

executados como fiéis depositários do mencionado bem, sem prejuízo de 

posterior ordem de remoção, haja vista o que preceitua o art. 840 do 

NCPC. Na oportunidade, INTIMANDO-SE a parte acerca da constrição. De 

outra face, caso a restrição de veículos via Renajud venha ser infrutífera, 
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DEFIRO o requerimento das partes exequentes, determinando que se 

requisite junto à Receita Federal informações sobre as 03 (três) últimas 

declarações de imposto de renda em nome da parte executada LOJA 

ESQUINÃO DA CIDADE LTDA-MT, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 

00.577.457/0001-63 SEM VIOLAR OS SIGILOS BANCÁRIOS E DAS 

PRÓPRIAS INFORMAÇÕES, observando-se o disposto na Seção 17, arts. 

476 e 477, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da 

Justiça.Em seguida, INTIME-SE as partes exequentes para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, INDIQUEM bens penhoráveis, sob pena de 

SUSPENSÃO da execução(...) "

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 71524 Nr: 515-79.2012.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlete Aparecida Oliari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Natalício Bertoncello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SOUTO ONORIO 

LAZZARI - OAB:9381/O, Rafaela Posser - OAB:9509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Adaelsio da Cruz 

- OAB:8028-B

 "Processo n° 515.79.2012.811.0051 (Código 71524).Cumprimento de 

Sentença. Vistos em correiçãoTrata-se de cumprimento de sentença (fls. 

170/175). RECEBO, pois, tal pedido, devendo ser realizadas as devidas 

anotações quanto à conversão do presente feito no sistema Apolo.Por 

conseguinte, INTIME-SE a parte executada, na forma do artigo 513, §2º do 

NCPC, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar os valores indicados no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescidos de custas, 

se houve prévio recolhimento pelo credor (art. 523, NCPC), sob pena de 

incidência de multa de 10% e acréscimo de honorários advocatícios 

fixados no mesmo percentual (art. 523, §1º, do NCPC).ADVIRTA-SE, 

ainda, que a decisão judicial poderá ser levada a protesto por falta de 

pagamento, nos termos do art. 517 do NCPC c/c art. 21 da Lei 

9.492/97.CONSIGNE-SE que transcorrido o prazo assinalado no art. 523 

do NCPC sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independente de nova intimação e de garantia 

do juízo, ofereça IMPUGNAÇÃO, com fulcro no art. 525 do NCPC, podendo 

alegar as matérias aludidas no §1º do art. 525 do NCPC.(...)"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 13763 Nr: 3232-11.2005.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G&NAE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Irna Schneider Marx - 

OAB:6.131-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Carvalho - 

OAB:1792/MT

 Processo nº 3232-11.2005.811.0051 (Código 13763).

Cumprimento de Sentença.

Vistos em correição.

Trata-se de cumprimento de sentença movido por GALVAN & NIGRO 

ADVOCACIA EMPRESARIAL em face de JOSÉ BATISTA DA GLÓRIA, 

ambos qualificados nos autos.

Não havendo o pagamento do débito por parte do executado, o credor 

apresenta petitório requerendo a tentativa de penhora “on-line” via sistema 

BACENJUD, sobre valores nas contas da parte executada (fls. 139).

O cálculo atualizado da dívida encontra-se acostado à fl. 139-v.

É o relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que a parte exequente não conseguiu satisfazer 

o seu crédito, motivo pelo qual pleiteia tentativa de penhora “on-line” sobre 

dinheiro nas contas da parte executada, utilizando-se do sistema 

BACENJUD.

De elementar conhecimento que o Novo Código de Processo Civil (Lei nº 

13.105/2015) conservou a possibilidade de penhora dos numerários 

existentes em contas-correntes, sejam depósitos ou aplicações 

financeiras, até o valor da dívida executada. No entanto, inovou ao 

explicar minunciosamente sua sistemática, bem como fracionou o 

procedimento da medida em duas fases, incluindo providências anteriores 

à efetivação da penhora (art. 854, NCPC).

Transcreva-se, a propósito, o disposto no art. 854, do Novo Código de 

Processo Civil:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência 

prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por 

meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução.

§ 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, 

o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, 

o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo.

§ 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será 

intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.

§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

§ 4o Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3o, o juiz 

determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou 

excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e 

quatro) horas.

§ 5o Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de 

lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição 

financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira 

o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução.

[...].

Deve-se destacar, ainda, que de acordo com a nova dinâmica processual 

a penhora não será efetivada de plano pelo magistrado, que primeiro 

determinará a indisponibilidade dos eventuais ativos financeiros existentes 

na conta da parte devedora e somente depois de procedida a sua 

intimação, poderá convertê-la em penhora (art. 854, “caput” e §5º, do 

NCPC).

No tocante à matéria em testilha, colaciona-se os magistérios dos 

doutrinadores LUIZ GUILHERME MARINONI, SÉRGIO CRUZ ARENHART e 

DANIEL MITIDIERO, para quem:

6. Impenhorabilidade. A indisponibilidade eletrônica, uma vez efetivada, 

fica à espera de alegação do executado, que passa a ter o ônus de 

demonstrar que o valor é marcado por impenhorabilidade ou que é 

excessivo em relação ao valor da dívida (art. 854, § 2.0, CPC). Como é 

evidente, no momento em que a penhora eletrônica é realizada é 

impossível saber se o valor está gravado por alguma forma de 

impenhorabilidade. O ônus da prova é do executado. Provada a 

impenhorabilidade, o juiz tem o dever de ordenar urgente e eletronicamente 

o desbloqueio da quantia penhorada de maneira indevida, tendo em conta 

o direito fundamental à igualdade no processo (arts.5.0 ,l, CF, e 854, § 4.0 

, CPC).A instituição financeira tem o dever de cancelar as 

indisponibilidades excessivas ou indevidas no prazo de vinte e quatro 

horas a contar do recebimento da comunicação judicial. (Novo Código de 

Processo Civil Comentado, editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 804).

 Lapidar, nesse mesmo sentido, são os ensinamentos de NELSON NERY 

JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE:

3. Bloqueio de ativos financeiros. O procedimento que o juiz empreende, 

ex ofício, é a indisponibilidade de ativos financeiros (dinheiro e 

aplicações). Não se trata de penhora on line, ainda. Depois da intimação 

do devedor para manifestar-se a respeito do decreto de indisponibilidade 

de seus ativos financeiros (CPC 854 §2º), essa indisponibilidade poderá 

converter-se em penhora, nos termos do CPC 854 §5º. Depois da 

conversão se poderá falar em penhora on line; não antes. (Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Comentário ao Código de Processo 

Civil – novo CPC – Lei 13.105/2015, 2ª tiragem, editora: Revista dos 

Tribunais, 2015, p.1739).

Destarte, levando-se em consideração que o critério utilizado pelo 

legislador é de encontrar a forma mais célere para o adimplemento da 

obrigação, atentando-se para o fato de que o dinheiro ocupa o primeiro 

lugar, tendo preferência (art. 835, do NCPC), bem como que o devedor 

deixou transcorrer o prazo “in albis”, sem efetuar o pagamento da dívida, é 

de todo válido o pedido, devendo, consequentemente, ser deferido.

Diante do exposto, DETERMINO A INDISPONIBILIDADE de eventuais ativos 

financeiros existentes nas contas do executado JOSÉ BATISTA DA 
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GLÓRIA, pessoa física inscrita no CPF nº 378.798.551-49, até o valor de 

R$ 7.933,77 (sete mil, novecentos e trinta e três reais e setenta e sete 

centavos) e sua transferência para à conta única Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Não se desconhece a previsão legal de que a transferência dos valores 

bloqueados seja realizada somente depois de rejeitada ou não 

apresentada manifestação pelo executado (art. 854, §5º do NCPC), 

todavia, considerando os princípios que norteiam a execução, tem-se que 

tal medida beneficia tanto o credor quanto o devedor, eis que na conta 

única o valor depositado é devidamente corrigido. Por outro lado, o valor 

bloqueado na conta do devedor não é atualizado, ao passo que a dívida 

continua sendo corrigida.

Por conseguinte, DETERMINO:

a) sendo frutífera a busca por meio do Sistema BACENJUD e constatada a 

indisponibilidade de valores superiores à pretensão dos exequentes, 

desde já ORDENO o cancelamento do excedente (art. 854, §1º, NCPC). 

Após, INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seu advogado ou, não 

o tendo, pessoalmente, para que no prazo de 05 (cinco) dias e por meio 

de simples petição, comprove eventual impenhorabilidade ou existência de 

excessiva indisponibilidade de ativos financeiros (art. 854, §2º, NCPC) .

a.1) Apresentada insurgência pela parte executada, em respeito aos arts. 

7º e 10, ambos do NCPC, INTIME-SE a parte exequente para que se 

manifeste a respeito, em igual prazo .

 b) CERTIFICADO o decurso do prazo “in albis” para a parte executada, 

desde já CONVERTO a indisponibilidade em PENHORA de valores. Por 

corolário, REMETAM-SE os autos conclusos para efetivação do comando 

de transferência do montante bloqueado, via Sistema BACENJUD (art. 854, 

§5º, do NCPC).

c) Frustrada a busca de valores em contas da parte executada, 

EXPEÇA-SE carta precatória para a penhora e avaliação do bem descrito 

no extrato de fls. 135, observando o endereço do executado descrito nos 

autos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Campo Verde - MT, 23 de outubro de 2017.

 MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 18594 Nr: 937-30.2007.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Nelson Fernandes - Espólio, Dalva de 

Lima Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duílio Piato Júnior - 

OAB:3719-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610/MT, Ricardo Marques de Abreu - OAB:11683/MT

 Processo nº 937-30.2007.811.0051 (Código 18594).

Ação Indenizatória.

Vistos em correição.

Diante do teor da sentença de fls. 239/241 e levando em conta que os 

bens pessoais dos herdeiros não responderiam pela dívida do executado 

falecido, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, consignando-se que em caso de inércia o feito será extinto.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde, 18 de outubro de 2017.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 29883 Nr: 54-78.2010.811.0051

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Paulo dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Bellinati Garcia Lopes 

- OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 54-78.2010.811.0051 (Código 29883)

Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos.

Vistos em correição.

 Trata-se de ação de reintegração de posse convertida em rescisão 

contratual c/c perdas e danos proposta por BANCO FINASA BMC S. A em 

face de ADRIANO PAULO DOS REIS, ambos devidamente qualificados, na 

qual a parte autora postula a restrição de circulação do veículo objeto do 

contrato (fls.138).

Todavia, considerando que a pretensão atual da presente ação é a 

rescisão contratual e a condenação do requerido no pagamento de perdas 

e danos e não mais a reintegração da posse do bem, INDEFIRO o pedido 

de fls.138.

INTIME-SE a parte autora para indicar o endereço atualizado do requerido, 

ou postular o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

advertindo-a que a inexistência de pedidos concretos ao regular 

andamento do feito ensejará a extinção da ação, notadamente porque o 

feito tramita desde 2010 sem ter sido efetivada a citação da parte 

contrária.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Campo Verde – MT, 19 de outubro de 2017.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 17848 Nr: 596-04.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dionilse Maria Stein - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz C. da Costa de S. 

Soares - OAB:Subprocuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 Processo nº 2007/2 (Código 17848).

Execução Fiscal

Vistos em correição.

De início, diante da interposição de agravo de instrumento (fls. 107/122), a 

teor da possibilidade de retratação conferida pelo art. 1.018 do NCPC, 

MANTENHO a decisão objurgada em todos os seus termos, eis que seus 

fundamentos bem resistem aos argumentos do recorrente.

No mais, CUMPRA-SE integralmente a decisão de fls. 101/104, 

especialmente quanto à ordem de avaliação do bem e a intimação das 

partes.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde, 18 de outubro de 2017.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 71181 Nr: 178-90.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemiro Ferreira Pinto, Almir Ferreira Pinto, 

Mauro Aparecido Facholli, Terezinha de Jesus Dicari Facholli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Mucci Loureiro de 

Melo - OAB:144880/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 Processo n º 178-90.2012.811.0051 (Cód. 71181)

Execução de Título Extrajudicial.

 Vistos em correição.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por BANCO CNH 

CAPITAL S/A em face de CLAUDEMIRO FERREIRA PINTO, ALMIR 

FERREIRA PINTO, MAURO APARECIDO FACHOLLI e TEREZINHA DE JESUS 

DICARI FACHOLLI, todos já qualificados.

Extrai-se dos autos que as partes celebraram acordo às fls. 88/89. 

Todavia, o documento foi assinado eletronicamente por pessoa sem 

procuração outorgada pelo exequente.
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Intimada para sanar a irregularidade, a parte exequente nada se 

manifestou, o que obsta a homologação do acordo.

Diante do exposto, DETERMINO a intimação da exequente para que acoste 

aos autos os originais do acordo celebrado ou ratifique a petição de fls. 

88/84, devendo assinalar ainda se houve ou não o cumprimento do 

pactuado, eis que transcorrido o prazo estipulado.

 Campo Verde – MT, 16 de outubro de 2017.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 72928 Nr: 1916-16.2012.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE CORRÊA 

MINHOTO - OAB:177342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B, Jonattas Afonso Oliveira Pacheco - OAB:21750-O

 Sendo assim, DETERMINO constrição judicial de veículos existentes em 

nome da parte executada JOSÉ DOS SANTOS, pessoa física inscrita no 

CPF nº 225.399.309-30 até o valor de R$ 7.317,46 (sete mil, trezentos e 

dezessete reais e quarenta e seis centavos), junto ao DETRAN via 

sistema RENAJUD, suficiente para garantia do débito.Se frutífera a busca 

por meio do sistema RENAJUD, DETERMINO a expedição de mandado de 

penhora e avaliação, NOMEANDO-SE, por ora, os próprios executados 

como fiéis depositários do mencionado bem, sem prejuízo de posterior 

ordem de remoção, haja vista o que preceitua o art. 840 do NCPC. Na 

oportunidade, INTIMANDO-SE as partes acerca da constrição. De outra 

face, frustrada a busca de veículos da parte executada e considerando 

que não foram ultimadas as diligências em busca de bens do executado, 

aliada a excepcionalidade da medida, POSTERGO a apreciação do pedido 

de requisição de imposto de renda do devedor.Por corolário, DETERMINO a 

INTIMAÇÃO do exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos 

autos certidão negativa de imóveis da parte executada nesta 

Comarca.MANTENHAM-SE os autos conclusos em gabinete para a 

efetivação das constrições acima deferidas por meio do sistema 

BACENJUD, e se necessário, RENAJUD.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Campo Verde - MT, 06 de outubro de 2017. MARIA LÚCIA 

PRATIJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 13302 Nr: 2771-39.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basf S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Sérgio dos Santos, Sheila 

Gonçalves dos Santos, Alberto da Rocha, Mauro Aparecido Facholli, 

Elizeth Christóvão da Rocha, Terezinha de Jesus Dicari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vagner Soares Sulas - 

OAB:8455/MT

 Processo nº 2005/237 (Código 13302).

Ação de Execução de Título Extrajudicial.

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de fls. 192/193, na forma postulada, devendo a aludida 

instituição financeira proceder com os depósitos solicitados no prazo de 

15 (quinze) dias.

Após, INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde – MT, 02 de outubro de 2017.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 15277 Nr: 1198-29.2006.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valéria Simone da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bianca Liz de Oliveira Fuzetti 

- OAB:

 Processo nº 1198-29.2006.811.0051 – Código 15277

Cumprimento de Sentença – Ação de Aposentadoria por Invalidez.

Vistos em correição etc.

DEFIRO o postulado pela parte Exequente à fls. 170 dos autos.

DECLARO a suspensão do feito pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, 

a iniciar-se na data de 30.01.2017.

Assim, considerando que o houve o transcurso do prazo assinalado, 

INTIME-SE a parte Exequente, para que no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste requerendo o que entender de direito.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedido o necessário.

Campo Verde – MT, 02 de outubro de 2017.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 21200 Nr: 3508-71.2007.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IIG Capital LLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuri Antonio Frozza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Heloisa Gomes Slav - 

OAB:209.504.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vagner Soares Sulas - 

OAB:8455/MT

 Processo nº 2007/291 (Código 21200).

Cumprimento de Sentença – Embargos à Execução.

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido formulado pela exequente às fls. 252/253, na forma 

postulada, consoante itens A e B do mencionado petitório.

No mais, POSTERGO a apreciação do pedido de requisição de imposto de 

renda do devedor, uma vez que não foram ultimadas as diligências em 

busca de bens do executado, bem como por tratar-se de medida 

excepcional.

 Nestes termos, INTIME-SE a exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acostar aos autos certidão negativa de imóveis da parte executada 

nesta Comarca, sob pena de indeferimento do pleito de item C.

Após, INTIME-SE a exequente para requerer o que entender de direito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde – MT, 02 de outubro de 2017.

MARIA LÚCIA PRATI

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 31813 Nr: 1927-16.2010.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Santander S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sabrina Três

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 INTIMO a parte autora que o processo foi desarquivado e ficará a 

disposição por cinco dias, se nada for requerido voltará ao arquivo. É o 

que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 12360 Nr: 1824-82.2005.811.0051

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Paula Gonçalves Correa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jussara Beatriz de Oliveira - 

OAB:3650/MT

 INTIMO a parte autora para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 15204 Nr: 1117-80.2006.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Graúna Agro Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agroindustrial de Campo Verde 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jocimara Mochi Jorge - 

OAB:11.231-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 INTIMO a parte exequente para manifestar-se acerca da certidão de folha 

118 - negativa de funcionamento da cooperativa, requerendo o que 

entender de direito no prazo de cinco dias. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 33207 Nr: 3326-80.2010.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denner de Barros e Mascarenhas Barbosa, Fundo de 

Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL 1

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sabrina Três

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane de Almeida Coutinho 

- OAB:5.233-B, Denner de Barros e Mascarenhas Barbosa - 

OAB:13.245-A, Diego José da Silva - OAB:10.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 Autos nº. 3326-80.2010.811.0051 – Código 33207.

Cumprimento de sentença.

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença movido pelo FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I e 

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA em desfavor de 

SABRINA TRÊS, todos qualificados nos autos, para recebimento da 

obrigação principal e dos honorários sucumbenciais (fls. 132/132V e 

138/139).

A inicial foi recebida, ordenando-se a intimação da executada para 

cumprimento voluntário da sentença (fls. 136/137 e 150/151).

Em seguida, a parte exequente DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA indica o bem imóvel de fls. 161 à penhora, sendo, por 

conseguinte, lavrado o termo e certidão às fls. 164/165.

 Intimada, pessoalmente, acerca do termo de penhora lavrado nos autos e 

da decisão proferida às fls. 150/151 (fls. 170/171), a parte executada 

apresenta impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em suma, 

a nulidade da constrição judicial, em razão do bem pertencer a terceiro, 

bem como a ocorrência de excesso de execução relativamente ao cálculo 

dos honorários advocatícios (fls. 199/204).

Cientificada, a parte exequente pugna pelo prosseguimento do feito 

executivo, deixando de acolher quaisquer das alegações da executada 

(fls. 242/242v).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De proêmio, convém explicitar que a impugnação ofertada às fls. 199/204 

é intempestiva, haja vista que protocolada em 24.11.2016, enquanto sua 

intimação pessoal ocorreu no dia 06.04.2015. Logo, não deve sequer ser 

recebida.

Por outro lado, analisando atentamente o feito infere-se que as partes 

divergem sobre a penhora efetuada no bem imóvel gravado com cláusula 

de alienação fiduciária e supostamente vendido para um terceiro. A 

discordância também alcança a incidência de juros e da multa prevista no 

art. 475-J do antigo CPC, as quais podem ser conhecidas de ofício pelo 

juiz, não se vinculando a pretensão das partes, eis que são matérias de 

ordem pública. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535 DO CPC. 

AGRAVO REGIMENTAL RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO JORNALÍSTICA. JUROS DE MORA. TERMO 

INICIAL. APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR N.º 54/STJ. MATÉRIA DE 

ORDEM PÚBLICA. CONSECTÁRIO LEGAL. REFORMATIO IN PEJUS NÃO 

CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO 

JULGADO. (...); 3. Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, 

de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu 

termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus quando já 

inaugurada a competência desta Corte Superior.” (Precedente: AgRg no 

Ag 1114664/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, DJe de 

15/12/2010). 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl 

no REsp: 998935 DF 2007/0243081-5, Relator: Ministro VASCO DELLA 

GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de 

Julgamento: 22/02/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

04/03/2011). (destaquei).

CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REPARATÓRIA DE 

DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PACIENTE COM FRATURA DE OMBRO 

DIREITO. CIRURGIA NÃO REALIZADA. HOSPITAL PÚBLICO. JUSTIÇA 

GRATUITA. PEDIDO JÁ DEFERIDO. 34 DIAS DE INTERNAÇÃO. ALTA 

MÉDICA SEM A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

DA PROPORCIONALIDADE. ADSTRIÇÃO À NORMATIVA DA EFETIVA 

EXTENSÃO DO DANO. DANO ESTÉTICO. FALTA DE PROVA. JUROS DE 

MORA DEVIDOS, DESDE O EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE POR 

ARRASTAMENTO DO ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97, ALTERADO PELA LEI 

N. 11.960/09. ADOÇÃO DO IPCA COMO INDEXADOR. OMISSÃO QUANTO 

À DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. 

RECURSOS DESPROVIDOS. 9. A CORREÇÃO MONETÁRIA, AO LADO DOS 

JUROS DE MORA, FUNCIONA COMO CONSECTÁRIO LEGAL DA 

CONDENAÇÃO E, POR ISSO, CONSTITUI MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, 

PODENDO SER CONHECIDA E MODIFICADA DE OFÍCIO EM 2º GRAU, SEM 

IMPLICAR REFORMATIO IN PEJUS OU JULGAMENTO EXTRA/ULTRA 

P E T I T A .  ( . . . ) .  ( T J - D F  -  A P C :  2 0 1 1 0 1 1 1 2 7 8 0 8 2  D F 

0000707-59.2011.8.07.0018, Relator: ALFEU MACHADO, Data de 

Julgamento: 02/04/2014, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 08/04/2014 . Pág.: 138).

Fixada tal premissa, passa-se à apreciação das matérias conhecíveis de 

ofício.

A parte executada informa que o bem penhorado pertence a terceiro e 

acosta aos autos o contrato de compra e venda de fls. 209/211, o qual, 

além de não constar a assinatura do comprador e de duas testemunhas, 

foi celebrado sem o conhecimento e autorização do credor fiduciário.

 Por outro lado, no que toca à impossibilidade de a penhora recair sobre 

imóvel alienado fiduciariamente por dívida do devedor-fiduciante para com 

terceiro, assiste parcial razão à executada, tendo em vista que o bem 

ainda não foi incorporado à sua esfera patrimonial.

 Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firmado no 

sentido de que se admite “é a constrição do direito resultante do contrato 

de alienação, de modo que, à medida que se vai pagando o financiamento, 

a parte disponível do executado vai aumentando, proporcionalmente.” 

Sendo, para tanto, “imprescindível a anuência do credor-fiduciário para 

eventual constrição dos direitos inerentes ao contrato de alienação (...)” 

(REsp 1696080/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 17/10/2017, DJe 19/12/2017).

Logo, de rigor a intimação do credor fiduciário para se manifestar nos 

autos.

 Em última análise, visualiza-se que estão pendentes nos autos dois 

cumprimentos de sentença. O primeiro movido por FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (fls. 132), no qual o credor 

postula o recebimento do valor principal e honorários de sucumbência (fls. 

134), o qual foi recebido às fls. 136/137. Para a fase de cumprimento de 

sentença fora fixado honorários no valor de R$ 8.504,00 (oito mil, 

quinhentos e quatro reais).

Por outro lado, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA 
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também requer a execução de sentença de honorários sucumbenciais 

(fls. 138), o qual foi recebido pela decisão de fls. 150/151. Na 

oportunidade, foram fixados honorários para a fase de cumprimento de 

sentença em R$ 1.000,00 (um mil reais).

De rigor, portanto, a retificação dos cálculos.

No mais, no que tange aos honorários advocatícios, imperioso mencionar 

que o Superior Tribunal de Justiça tem posição firme acerca do termo 

inicial de seus juros moratórios, assentando ser o marco temporal para a 

exigência desse encargo a intimação do réu para o cumprimento da 

sentença.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL SOBRE A 

EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO NO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OU NA EXECUÇÃO ESPECÍFICA DOS 

HONORÁRIOS.

1. Os juros de mora sobre os honorários advocatícios só incidem com a 

intimação para pagamento no cumprimento de sentença ou na execução 

específica dos honorários. Não há corrosão de seu valor com o tempo, 

pois deve ser calculado com base no débito originário corrigido e 

acrescido de juros, conforme o título que deu suporte à execução inicial. 

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp 887.644/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA; HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.

1. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que é 

inadmissível a incidência de juros de mora em honorários advocatícios 

arbitrados em percentual do valor do débito executado atualizado, 

porquanto o percentual acompanhará toda a evolução monetária do 

montante objeto da execução, na qual já está incluída a incidência de juros 

moratórios, bem como que, quando cabíveis, o termo inicial é a partir da 

intimação da devedora para pagar, quando então fica constituída a mora. 

Precedentes. 2. Agravo Regimental não provido. (STJ, AgRg nos EDcl no 

REsp 1550852/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 18/02/2016, DJe 19/05/2016).

E tal orientação foi reafirmada pelo novo Código de Processo Civil, eis que 

o § 16 do art. 85 prevê especificamente em relação à quantia certa, 

omitindo a questão de honorários fixados em percentual:

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros 

moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

Conclui-se, portanto, que sendo aplicados em percentual sobre o valor da 

causa os juros somente terão incidência após a partir da intimação para 

cumprimento voluntário.

Sob outro prisma, tratando de honorários advocatícios fixados em 

percentual, para fins de correção monetária deverá o credor seguir os 

ditames estabelecidos pela Súmula 14 do STJ:

 “Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da 

causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”.

Deste modo, RECONHEÇO, de ofício, o equívoco nos cálculos elaborados 

pelos credores e DETERMINO a sua intimação para RETIFICÁ-LOS 

devendo ser destacado o principal dos honorários de sucumbência no 

cumprimento de sentença formulado por FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS.

Já DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA deverá proceder à 

atualização do valor de honorários no percentual de 10% sobre o valor do 

débito, com acréscimo de juros simples, incidentes desde a intimação da 

executada para cumprimento voluntário da sentença (06.04.2015 – fls. 

171) e de correção monetária, pelo INPC, desde a data do ajuizamento da 

ação (26.11.2010). O montante obtido deverá ser acrescido da multa 

prevista no art. 523, § 1º do NCPC e de honorários advocatícios fixados 

na fase de cumprimento de sentença, a partir do transcurso de 15 

(quinze) dias após a intimação para cumprimento voluntário da sentença.

Neste ponto, necessário consignar que embora a parte executada tenha 

sido intimada para se manifestar acerca da “penhora”, houve a 

transcrição literal da decisão de recebimento do cumprimento de sentença, 

motivo pelo qual CONVALIDO o ato de intimação (fls. 170/171).

Por conseguinte, TORNO sem efeito o termo de penhora de fls. 164, eis 

que realizado antes mesmo da intimação da parte executada para o 

cumprimento de sentença. Registre-se que sequer há de se falar em 

nulidade, pois formalizada sem ordem deste juízo. ATENTE-SE, portanto, à 

secretaria para o devido cumprimento das decisões judicias, a fim de não 

causar prejuízos às partes.

Sem prejuízo, considerando que decorreu o prazo para o pagamento 

voluntário do débito e houve a indicação de tal bem à penhora, DETERMINO 

a intimação da credora fiduciária (Caixa Econômica Federal) para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar anuência ou discordância quanto à 

constrição do direito resultante do contrato de alienação. DEVERÁ, no 

mesmo interregno, informar as parcelas já quitadas pela parte executada e 

o saldo devedor.

Havendo concordância, desde já, ORDENO a penhora sobre os direitos 

resultantes do contrato de alienação fiduciária.

Em caso de discordância, INTIME-SE o exequente DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA para se manifestar acerca da negativa do 

credor fiduciário.

Após, conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde, 27 de abril de 2018.

MARIA LÚCIA PRATI

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 18673 Nr: 998-85.2007.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tobiano Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amauri Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcel Alexandre Lopes - 

OAB:MT 6.454, Tatiane Alessandra Lopes - OAB:OAB/MT 6.343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte exequente da decisão a seguir: "... . Diante do exposto, 

DETERMINO a suspensão da execução pelo prazo de 01 (um) ano, 

sobrestando igualmente a prescrição (art. 921, § 1º, do NCPC). Por 

corolário, ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório. Decorrido tal 

prazo, INTIME-SE a credora para promover o andamento do feito, no prazo 

de 48 horas, sob pena de extinção, nos termos do art. 580, caput, da 

CNGC. DEVERÁ constar da intimação a advertência sobre a necessidade 

da parte exequente indicar providência efetiva e apta ao prosseguimento 

regular da execução, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de 

vista dos autos ou novo requerimento de suspensão (art. 580, § 2º, da 

CNGC). Constatado o transcurso do prazo in albis, CERTIFIQUE-SE e 

volvam-me os autos conclusos para extinção (art. 581, da CNGC). 

INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Campo 

verde, 25 de abril de 2018. MARIA LÚCIA PRATI Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 143206 Nr: 1853-78.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS GABRIEL SILVA 

FRANÇA - OAB:19363

 Autos n° 1853-78.2018.811.0051 (143206)

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

Recebo a presente Carta Precatória.

Designo audiência para inquirição das vítimas LAUDENICE RIBEIRO DA 

SILVA ALMEIDA e ELLEN FERNANDA DA SILVA TARDIVO para 

realizar-se no dia 14 de junho de 2018, às 15h00min.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a data aprazada.

Intimem-se as vítimas.

Cientifiquem-se o Ministério Público e o Advogado constituído pelo 

Acusado, via DJE.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 17 de abril de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144885 Nr: 2602-95.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Pará

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleyde Macedo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo de Andrade 

Fernandes - OAB:7960-B, Selma Vieira de Andrade - OAB:6683-A

 Autos n° 2602-95.2018.811.0051 (144885)

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

Recebo a presente Carta precatória, uma vez que de acordo com os 

requisitos legais.

 Designo audiência para inquirição da vítima ANTONIO BARBOSA SILVA 

para realizar-se no dia 14 de maio de 2018, às 17h00min.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a data aprazada.

 Intime-se a vítima.

Cientifique-se o Ministério Público, pessoalmente, e o Advogado do Réu 

constituído na origem, via DJE.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 17 de abril de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000404-68.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia Data: 19/06/2018 Hora: 15:00hs , na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALV ES FEITOSA Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000407-23.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia Data: 19/06/2018 Hora: 15:20hs, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010599-95.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIA DE SOUZA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (ADVOGADO)

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-98.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN JEFFERSON DE JESUS LEHRBACH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000414-15.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia Data: 19/06/2018 Hora: 16:00hs, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000253-73.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ARLENE DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000416-82.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DELUQUE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 
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o dia Data: 19/06/2018 Hora: 16:20hs, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000417-67.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO GOMES DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia Data: 25/06/2018 Hora: 09:00hs, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-52.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO FERNANDES MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia Data: 25/06/2018 Hora: 09:20hs, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000328-78.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ACYR ARAUJO OAB - MT0006914A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, considerando os 

princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem os Juizados Especiais, impulsiono o feito, a fim de 

dar ciência às partes, do retorno dos autos da Turma Recursal. É o que 

me cumpre. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000835-39.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ALVES DE LEMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POTENZA COMERCIO E FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 19/06/2018 Hora: 15:40, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. EVERTON ALVES DE OLIVEIRA JESUS Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010605-39.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DAILLI DAIANNE SALES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CAETANO BERNARDI OAB - MT0021013A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório, decido. Nos termos do 

Enunciado 90 do FONAJE, no rito sumaríssimo dos Juizados Especiais, a 

extinção do feito em decorrência de pedido de desistência por parte do 

autor não depende da prévia manifestação do réu. Veja: “Enunciado 90 – 

A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará 

na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê 

em audiência de instrução e julgamento.” Isso posto, HOMOLOGO o pedido 

de desistência aduzido pela Requerente, julgando extinto o presente feito, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Considerando que não foi fixado o valor dos honorários 

advocatícios, FIXO-OS em 01 URH, devendo ser expedida a respectiva 

certidão em favor da Advogada Mariana Caetano Bernardi, com valor 

corrigido da verba honorária que lhe é devida. Sem custas ou honorários. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações 

de estilo. P.R.I.C. Às providências. Campo Verde-MT, 06 de março de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010108-54.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010108-54.2016.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Nos termos 

do Provimento 11/2017 – CM, artigo 3º, parágrafo 1º, DETERMINO que 

sejam encaminhados ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, por meio do Malote Digital e do e-mail 

calculorpv.dap@tjmt.juz.br, os seguintes documentos: sentença, o título 

que deu origem ao cálculo e suas alterações, o cálculo originário da 

liquidação e informação referente à prioridade legal. Retornando o cálculo, 

expeça-se a guia de Requisição de Pequeno Valor, a ser feita diretamente 

pela Fazenda Pública Estadual – executada, nos termos do art. 535, §§ 4º 

e 3º, inciso II, do NCPC e 910, § 1º e art. 100, da CR/88. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 07 de maio 

de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010643-85.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO MANCUSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO)

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON LANGER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório, decido. Uma vez que a 

Reclamante deixou de prover o necessário ao andamento do feito, 

impõe-se a extinção do processo, na forma do art. 267, III, do CPC. Por fim, 

observo que, nos procedimentos próprios do Juizado Especial, a extinção 

do feito independe da prévia intimação pessoal da Parte. Na letra da lei: 

“Art. 51. (…) § 1º A extinção do processo independerá, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.” Isso posto, DECLARO 

EXTINTA a presente reclamação, na forma do art. 267, III, do CPC. Sem 

custas ou honorários. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com 
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as baixas e anotações de estilo. P.I.C. Campo Verde-MT, 07 de maio de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000953-15.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO LUCIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 10000953-15.2017.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. O 

Requerente, por meio da petição de ID 10312151, pugna pela decretação 

da revelia da Requerida , uma vez que citada deixou de comparecer a 

audiência de conciliação. No caso em exame, o AR da correspondência de 

citação e intimação para a Requerida sequer foi anexada ao presente 

feito, bem como não há qualquer pedido de habilitação de Procurador da 

Requerida. Assim, não há que se falar em revelia, não merecendo 

acolhimento o pedido formulado pelo Requerente. Sem prejuízo, determino 

que a Secretária DESIGNE nova Audiência de Conciliação, nos termos do 

artigo 16 da Lei 9.099/95. Cite-se e intime-se a Requerida, com as 

advertências legais. Intime-se o Requerido, por meio de seu Advogado 

constituído nos autos. Cumpra-se expedindo o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 07 de maio de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010199-23.2011.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CICERO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT0013308A (ADVOGADO)

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (EXECUTADO)

MERCADAO DOS COLCHOES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO)

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010199-23.2011.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. DEFIRO o 

pedido aduzido pelo Exequente por meio da petição de ID 11453309. 

Todavia, antes, intime-se o Exequente para que apresente planilha 

atualizada do débito, em 10 (dez) dias. Com a resposta, expeça-se carta 

precatória, observando-se o endereço informado na petição de ID 

11453309, com a finalidade de penhora de valores encontrados no caixa 

da empresa executada, como determinado na decisão de ID 1214457. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

07 de maio de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000357-31.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO CARTÕES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDIANA DA SILVA CORREA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARMEM LUCIA HADDAD GARCIA OAB - MT19621/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000357-31.2017.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

crédito, conforme pedido formulado pela parte Exequente (ID 11036245). 

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez 

por cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

07 de maio de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000329-63.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROSA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CLÁUDIO FERREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE EDITAL DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000329-63.2017.8.11.0051; Valor causa: 0,00; Tipo: 

Cível; Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Partes do processo: 

EXEQUENTE: ANDREIA ROSA DE SOUZA EXECUTADO: LUIS CLÁUDIO 

FERREIRA Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): Nome: LUIS CLÁUDIO 

FERREIRA - Endereço: Rua Palmas, nº 329, Bom Clima, CAMPO VERDE - 

MT - CEP: 78840-000. FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE acima 

qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da r. 

decisão proferida nos autos e a seguir transcrita. DECISÃO: Decisão. 

Vistos etc. O Exequente, por meio da petição de ID 9694023, diante da não 

localização do Executado, pede pela sua citação via edital. Analisando o 

presente feito, observa-se que a parte Executada, mesmo depois das 

diligências já determinadas, não foi localizada para intimação acerca do 

cumprimento de sentença movido pela Exequente. Portanto, determino sua 

intimação por edital do cumprimento da sentença, com prazo de 30 (trinta) 

dias, observando-se as advertências consignadas na decisão inicial (ID 

5491745), conforme o Enunciado 37 do FONAJE, in verbis: “ENUNCIADO 

37 – Em exegese ao art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, não se aplica ao 

processo de execução o disposto no art. 18, § 2º, da referida lei, sendo 

autorizados o arresto e a citação editalícia quando não encontrado o 

devedor, observados, no que couber, os arts. 653 e 654 do Código de 

Processo Civil (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES).” Não havendo 

manifestação do Executado, NOMEIO o ilustre Dr. Alberto Duranti, OAB 

19533/O, como Curador do Devedor. Após, decorrido o prazo in albis, 

INTIME-SE a parte Exequente para que apresente o cálculo atualizado, 

requerendo o que entender de direito. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 03 de maio de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões. Juíza de Direito. OBSERVAÇÃO: 

DESPACHO. A Executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

com a obrigação de fazer, consistente em efetivar a transferência para o 

seu nome os veículos GM/CORSA CLASSIC, placa JZW4364, cor cinza, 

ano/modelo 2010/2010 e VW/SAVEIRO CL, placa CAG1416, cor verde, 

ano/modelo 1995/1995, sob pena de incidir em multa diária de R$100,00 

(cem reais). No mesmo prazo poderá a Executada impugnar a execução, 

nos termos do art. 536, § 4º, do NCPC. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 23 de fevereiro de 2017. 

Caroline Schneider Guanaes Simões. Juíza de Direito. E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, EVERTON ALVES DE OLIVEIRA 

JESUS , digitei. CAMPO VERDE, 7 de maio de 2018. MARIA DIVINA ALVES 

FEITOSA Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE CAMPO VERDE E INFORMAÇÕES: RUA FORTALEZA, S/N, 

CAIXA POSTAL 121, JARDIM CAMPO RELA CX POSTAL 121, CAMPO 

VERDE - MT - CEP: 78840-000 - TELEFONE: (66) 34192233

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010745-10.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN SOLON PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FOTO ART LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010745-10.2013.8.11.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. 

Vistos etc. O Exequente postula, por meio da petição de ID 11613191, a 

desconsideração da personalidade jurídica, a fim de localizar eventuais 

bens dos sócios da Executada inadimplente. Decido. Compulsando os 

autos, observa-se que inda que não tenham restadas frutíferas as 

tentativas de bacenjud e penhora de bens de propriedade da Executada, 

inexistem fundamentação bastante para a desconsideração da 

personalidade jurídica. Nos termos do art. 50 do Novo Código Civil, apenas 

nos casos de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio 

de finalidade ou pela confusão patrimonial, é que se admite o afastamento 

da separação entre os bens sociais e os dos sócios. Veja: “Art. 50. Em 

caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de 

finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento 

da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, 

que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam 

estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da 

pessoa jurídica.” No caso dos autos, nada há a demonstrar abuso da 

personalidade jurídica. Não se demonstrou, por exemplo, confusão 

patrimonial dos sócios e da sociedade. Também não se alegou qualquer 

desvio de finalidade, capaz de permitir o afastamento da separação 

patrimonial. No ponto, lembra-se que, no Brasil, ao menos no campo do 

Direito Civil, admite-se a Teoria Maior da desconsideração da 

personalidade jurídica, assim a vincular o afastamento da separação 

patrimonial nos casos de abuso de direito. O precitado artigo 50 do NCC, 

aliás, é explícito nesse sentido. Dessa feita, aquela Teoria Menor, a admitir 

a desconsideração também nos casos de simples insolvência, não foi 

acolhida pelo ordenamento pátrio. Por isso é que, sem a demonstração de 

qualquer das hipóteses de abuso da personalidade jurídica, a simples 

mora – ou mesmo a insolvência – da Executada não pode autorizar o 

afastamento da separação patrimonial. INDEFIRO, pois, o pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica. Sem prejuízo, INTIME-SE a 

Exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, indique bens disponíveis, 

sob pena de extinção e arquivamento da presente ação, nos termos do 

art. 53, §4°, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 07 de maio de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000390-21.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FOLETTO OAB - MT0005282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000390-21.2017.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. INTIME-SE o 

Exequente, na pessoa de seu Advogado, para no prazo de 10 (dez) dias 

se manifestar acerca da petição do Executado, informando o cumprimento 

da obrigação, sob pena de arquivamento. Havendo requerimentos do 

Exequente, à conclusão. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos, na 

forma determinada na sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 07 de maio de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000305-35.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS JOSE DA GRACA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000305-35.2017.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

crédito, conforme pedido formulado pela parte Exequente. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem 

o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por 

cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

07 de maio de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000485-51.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JAILDSON ANDRADE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000485-51.2017.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. INTIME-SE o 

Requerente, na pessoa de seu Advogado, para no prazo de 10 (dez) dias 

se manifestar acerca da petição do Requerido, informando o cumprimento 

da obrigação de fazer, sob pena de arquivamento. Havendo requerimento 

do Autor à conclusão. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos, na forma 

determinada na sentença. Havendo requerimento do Autor à conclusão. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

07 de maio de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010757-24.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER SELVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA RABELO MANGERI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

DIEGO RIOS (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010757-24.2013.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Consigna-se, inicialmente, que os prazos contra o 

revel que não tem Advogado constituído nos autos correrão da data de 

publicação do ato decisório nó órgão oficial, nos termos do artigo 346 do 

CPC. Assim, na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

crédito, conforme pedido formulado pela parte Exequente (ID 11619802). 

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário 
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no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez 

por cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

07 de maio de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000560-27.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

REGES ADRIANO MANOEL DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000560-27.2016.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

crédito, conforme pedido formulado pela parte Exequente (ID 12913569). 

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez 

por cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

07 de maio de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000389-02.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MAREUZA SINZAIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

PAULO CESAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO OAB - MT20873/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA CUNHA SILVA (REQUERIDO)

GENIVALDO JAQUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000389-02.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Nos termos do 

art. 319 do Novo Código de Processo Civil, intime-se a Requerente, na 

pessoa de seu Procurador para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, a fim de trazer aos autos o contrato de locação, pois o mesmo não 

acompanhou o pedido inicial, bem como, se possível, carrear aos autos 

mais informações sobre os Requeridos, tais como, filiação materna, data 

de nascimento, viabilizando a consulta sobre eventual endereços via SIEL, 

sob pena de indeferimento, conforme parágrafo único do art. 321 do Novo 

Código de Processo Civil. Após, sanada a omissão, conclusos para 

apreciação do pedido de tutela de urgência. Intime-se. Certifique-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 

07 de maio de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000959-22.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARY GISELLE RODRIGUES PINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000959-22.2017.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

crédito, conforme pedido formulado pela parte Exequente (ID 13023130). 

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez 

por cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

07 de maio de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010090-33.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KUEYLA MARIA PACHECO LEITE FERREIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010090-33.2016.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Em que pese 

o pedido formulado pela parte Requerida, por meio da petição de ID 

11660281, compulsando os autos, observa-se que já houve o trânsito em 

julgado da sentença, consoante certidão de ID 1641490. Desta forma, 

cumpra-se como determinado na sentença, certificando-se o trânsito em 

julgado e, nada sendo requerido, arquivando-se os autos. Às 

providências. Campo Verde-MT, 07 de maio de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000512-34.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WANETTE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COBRA D'AGUA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA SANTOS DA SILVA OAB - MT21677/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000512-34.2017.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

crédito, conforme pedido formulado pela parte Exequente (ID 11563461). 

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 
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nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez 

por cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

07 de maio de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-08.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MOSELMAR GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000128-08.2016.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Em que pese 

a manifestação do Requerido (ID 11529087), compulsando detidamente o 

presente feito, verifica-se que o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, lançado no ID 4932411, foi devidamente homologado por esta 

Magistrada, consoante decisão de ID 4932412. Observa-se, também, que 

houve publicação no DJE (Evento nº 126007545). Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. Campo Verde/MT, 07 de maio de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010703-87.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CARINA NASCIMENTO MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO OAB - MT0009581A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010703-87.2015.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Inobstante a 

manifestação da Requerida, por meio da petição de ID 11441832, 

destaca-se que ao tempo da juntada da petição que informava a 

constituição do novo procurador com pedido de habilitação nos autos (ID 

11164064), o presente feito já se encontrava na Turma Recursal, como se 

pode verificar nos registros de andamento do presente feito (Evento nº 

6727274). Também é de destacar que o feito já tramitava pelo sistema do 

PJe. Assim, estando os autos em carga para a Turma Recursal não havia 

a possibilidade no juízo de origem em dar movimentação ao processo, 

cadastrando-se o atual patrono da parte. Ademais disso, o juízo de origem 

não tem competência para anular atos praticados pelo Juízo Recursal. Pelo 

exposto, indefiro o pedido formulado pela Requerida. Por fim, determino 

que seja procedido o cadastro do novo Procurador da Requerida, 

conforme petição de ID 11441832. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 07 de maio de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8020046-10.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR RODRIGUES SANT ANNA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8020046-10.2015.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

crédito, conforme pedido formulado pela parte Exequente (ID 11563285). 

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez 

por cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

07 de maio de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001118-62.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE BRANCO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA BORGONOVO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 04 de maio de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010276-56.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE ALVES AFONSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRITANIA ELETRODOMESTICOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO IRINEU DA SILVA OAB - SP0306306A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. INTIME-SE A RECLAMANTE NO NOVO TELEFONE INFORMADO 

NOS AUTOS, ID. 11319449. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 07 

de maio de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001090-94.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO FERNANDES DE MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102518/5/2018 Página 493 de 825



Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 07 de maio de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010759-91.2013.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRA APARECIDA ALMAGRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIMOPAR MOVEIS LTDA (REQUERIDO)

MOVEIS LIBERATTI LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZILDA APARECIDA MOSTACHIO MARTIN OAB - PR0033074A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

8010759-91.2013.811.0051 Polo Ativo: JAIRA APARECIDA ALMAGRO Polo 

Passivo: CIMOPAR MÓVEIS LTDA Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por JAIRA 

APARECIDA ALMAGRO contra CIMOPAR MÓVEIS LTDA objetivando a 

substituição do produto defeituoso e indenização por danos morais. A 

reclamada alega na peça, aduz ausência de responsabilidade tendo em 

vista que autora possui 03 parcelas em aberto, entende pelo 

descabimento da inversão do ônus da prova, afirmando serem 

inexistentes os danos morais, requerendo a improcedência da ação e 

condenação a litigância de má-fé. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I - Mérito Consta dos autos que o Autor 

efetuou uma compra junto a Requerida de 01 máquina de lavar, marca 

COLORMAQ AUT. LCA 11 KG, na data de 30.06.2012 com valor de R$ 

1.327,94 (Nota Fiscal e comprovante de pagamento em anexo), ocasião 

em que referido produto foi entregue a autora, porém o produto 

apresentou defeito e que não foi possível efetuar a troca e mandar para 

garantia em virtude da Ré ter encerrado suas atividades na Comarca. A 

Reclamada em sua defesa sustenta ausência de prova e inexistência de 

ato ilícito e dano moral, requerendo a improcedência da ação por entender 

que agiu dentro de seu exercício regular de direito. Afirma ainda que a 

autora é devedora de 03 parcelas no valor R$ 124,52, totalizando um valor 

de R$ 373,56. De fato, em primeiro plano, anoto que restam comprovados 

por meio da documentação juntada aos autos que assiste razão a Autora. 

Vê-se que a documentação juntada à inicial comprova a compra do 

produto junto à reclamada e que não houve a solução do problema do no 

prazo legal, tendo em vista que a Ré encerrou suas atividades nesta 

Comarca não sendo possível o envio do produto para a assistência 

técnica responsável pela manutenção e reparos. Conforme art. 18, §1º, I, 

“não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o 

consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha a substituição do 

produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso”. No 

caso dos autos observa-se que não houve o efetivo conserto do produto 

dentro do prazo determinado em Lei, e que a parte reclamada nada 

resolveu até o presente momento, fazendo jus a parte autora postular a 

substituição do produto. Ademais a reclamada não juntou aos autos 

documento que comprova a troca ou conserto do produto, restando 

prejudicada os meios de provas utilizados, se limitando somente em suas 

argumentações como meio de prova, o que resta inadmitido. Com essas 

considerações e ante a falha latente na prestação do serviço, deve a 

reclamada efetuar a substituição do produto, bem como disponibilizar meio 

apropriados para a Autora saldar as 03 parcelas no valor R$ 124,52 

(cada), totalizando um valor de R$ 373,56. II – Do dano Moral A 

possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida não solucionou o vicio do produto no prazo legal, causando-lhes 

prejuízos. Neste sentido: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

TURMA RECURSAL ÚNICA Recurso Cível Nº 0015953-96.2015.811.0001 

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente: City Lar 

Recorrido: Diroga Cordeiro da Silva EMENTA RECURSO INOMINADO. 

CELULAR. VÍCIO DO PRODUTO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL. 

TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO IMPASSE EXTRAJUDICIALMENTE SEM 

ÊXITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MANTIDO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. Havendo a compra de produto 

que apresentou vício, cujo reparo não é realizado no trintídio legal, surge o 

direito à parte de ver restituído o valor por ele despendido. 

Descumprimento contratual que ultrapassa a barreira do mero 

aborrecimento cotidiano, pois a parte adquiriu refrigerador, o qual 

apresentou vício que impossibilitou sua utilização desde sua entrega. Deve 

ser mantido o quantum indenizatório que foi fixado de acordo com os 

parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. VOTO Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia Turma: A 

sentença proferida pelo juiz leigo e homologada pelo juiz togado analisou 

com percuciência as alegações das partes e as provas constantes nos 

autos, aplicando o direito com justeza, inclusive no tocante à preliminar 

arguida. Assim, o decisum deve ser mantido pelos próprios fundamentos, 

conforme autorizado pelo art.46 da Lei nº 9.099/95. Transcrevo excertos 

da respeitável sentença: Da análise dos autos, verifica-se que a parte 

reclamante adquiriu no dia 26 de dezembro de 2013 o Requerente adquiriu 

no estabelecimento da empresa ré um aparelho celular CEL-CCE MOTION 

PLUS SK 504 BRA, pagando a importância de R$ 713,02 (setecentos e 

treze reais e dois centavos), e o mesmo apresentou defeito, que não foi 

solucionado pela reclamada. A parte reclamante procurou por inúmeras 

vezes a reclamada, a fim de que consertasse o produto defeituoso, não 

sendo resolvido o problema. No entanto, mesmo diante das várias 

tentativas do reclamante, a reclamada não efetivou a troca do produto 

defeituoso e não devolveu a quantia paga pela parte reclamante. Pois bem. 

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: ?O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.? Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante. Evidencia-se que os fatos narrados na exordial 

apresentaram-se verossímeis. [...] Logo, tenho que efetivamente houve 

falha na prestação do serviço, na medida em que a reclamada deixou de 

fornecer serviço adequado ao consumidor. O dano moral experimentado 

pela parte reclamante exsurge da falha na prestação do serviço da 

reclamada em não efetuar a substituição do produto defeituoso, bem como 

em não restituir o valor pago pela mercadoria. No que pertine aos danos 

morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da 

Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do Código Civil, bem 

como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não 

pode deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou 

patente a desídia da reclamada. O dano moral passível de indenização é 

aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido 

nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de 

dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte 

reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela 

reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. 
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[...] No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a 

fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada, ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) 

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela 

parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e 

ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Com 

relação aos danos materiais, tenho que restaram demonstrados, no valor 

de R$ 713,02 (setecentos e treze reais e dois centavos). Diante do 

exposto, rejeito as preliminares suscitadas, e, com fulcro no art. 269, 

inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inaugural, 

para condenar a reclamada a pagar a parte reclamante o valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido 

de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, bem como, ao 

pagamento da quantia de R$ 713,02 (setecentos e treze reais e dois 

centavos), a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária (INPC) a partir do 

efetivo pagamento. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Arcará a 

recorrente com os honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor 

da condenação. É como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 159539620158110001/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 

08/11/2016). Reconhecida a existência do dano moral, passo a 

quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande dificuldade de 

mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa 

humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter 

trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. Assim, caminho outro não há 

senão o da procedência do pedido inicial. III – Dispositivo Por tais 

considerações, e em consonância com o art. 6º. da Lei 9.099/95 c/c art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1 - Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 

(três mil reais) de indenização por danos morais; 2 – Determino que a 

reclamada efetue a troca do produto denominado máquina de lavar, marca 

COLORMAQ AUT. LCA 11 KG adquirido pela autora, conforme nota fiscal 

em anexo; Torno Definitiva a Liminar anteriormente concedida. Sem custas 

e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, em 

não havendo requerimento para cumprimento de sentença, arquive-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo 

Verde/MT, 19 de março de 2018. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz 

L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT, 07 de maio de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020035-78.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE FREITAS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA HAYANNI DE MELO MARTINS OAB - MT0020016A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO PADILHA MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 07 de maio de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010347-92.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELA MARI ZANELLA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVOS RUMOS AGENCIA DE TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 07 de maio de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001094-34.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 07 de maio de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001212-10.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CARVALHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 07 de maio de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-37.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMAR DE LIMA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 07 de maio de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001158-44.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

POLYANE FRANCISCA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 07 de maio de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000433-55.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR ROQUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

JANETE FURTAK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 07 de maio de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001224-24.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KERRL LUCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 07 de maio de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001208-70.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 07 de maio de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001104-78.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDINA FRANCA DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 07 de maio de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001226-91.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA LOURENCO DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 
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os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 07 de maio de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-64.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 07 de maio de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011811-30.2010.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ARNOLD JOSE NEUMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIRTUOSO - COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8011811-30.2010.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Compulsando os autos, 

verifica-se que várias foram as tentativas de localizar bens penhoráveis 

da Executada, todavia, sem obter sucesso. Destarte, considerado que a 

parte Exequente, não logrou êxito em localizar bens penhoráveis da parte 

Executada, é necessário aplicar nesta hipótese o previsto no §4º, do 

artigo 53 da Lei 9.0900/95. “Art. 53. (…) § 4º Não encontrado o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.” Por fim, observo que, nos 

procedimentos próprios do Juizado Especial, a extinção do feito independe 

da prévia intimação pessoal da Parte. Na letra da lei: “Art. 51. (…) § 1º A 

extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes.” Decido. Isso posto, JULGO EXTINTA a 

presente execução de título extrajudicial, na forma do art. 53, § 4º, da Lei 

9.099/95. DETERMINO a emissão de certidão judicial de existência da 

dívida, para registro em Cartório de Protesto, de acordo com o Provimento 

07/2007-CGJ e Enunciado 76 do FONAJE, ou mesmo para ajuizamento de 

nova execução. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as 

baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 07 de maio de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010382-18.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LIVIA AMARAL DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALGAR CELULAR S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GISELE DE ALMEIDA OAB - MG93536 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010382-18.2016.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Executada efetuou o pagamento do valor da condenação, conforme 

comprovante de depósito acostado aos autos (ID 11538826). A 

Exequente, por sua vez, por meio da petição de ID 12856403, pede pelo 

levantamento do valor depositado, o que presume a sua anuência com 

pagamento. É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo 

Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face 

à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento do valor depositado nos autos (ID 11538826), em favor da 

parte Exequente, em conta indicada por ela, nos termos da petição de ID 

12856403. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 07 de maio de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-23.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELIA MAIA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000224-23.2016.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Executada efetuou o pagamento do valor da condenação, conforme 

comprovante de depósito acostado aos autos (ID 10709122). A 

Exequente, por sua vez, por meio da petição de ID 11762138, pede pelo 

levantamento do valor depositado, o que presume a sua anuência com 

pagamento. É o relato. Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo 

Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face 

à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento do valor depositado nos autos (ID 10709122), em favor da 

parte Exequente, em conta indicada por ela, nos termos da petição de ID 

11762138. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 07 de maio de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010613-79.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARC OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIRENE JESUS DE SOUZA OAB - MT0018465A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA OAB - SP0266742A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 8010613-79.2015.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Executada efetuou o pagamento do valor da condenação, conforme 

comprovante de depósito acostado aos autos (ID 11024201). A 

Exequente, por sua vez, por meio da petição de ID 12480453, concorda 

com o valor depositado, pedindo pelo seu levantamento. É o relato. 

Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código Processual Civil 

em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a 

obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, face à quitação do débito, 

JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o levantamento do 

valor depositado nos autos (ID 11024201), em favor da parte Exequente, 

em conta indicada por ela, nos termos da petição de ID 12480453. 

Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os 
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autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Campo Verde-MT, 04 de maio de 2018. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001157-59.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 07 de maio de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001064-96.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

REMI WEISSHEIMER JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGE ROBERTO BUZETI OAB - MT0010039A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 07 de maio de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-49.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 07 de maio de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001255-44.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DE ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 07 de maio de 

2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 49807 Nr: 1701-04.2015.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastiana Maria da Conceição Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Eduardo Prieto Peres 

Galdino - OAB:Mat. 2139360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Gonçalves da 

Silveira - OAB:8.625-A-MT

 Vistos, etc.

Diante da concordância por parte do executado (fls. 43/v), HOMOLOGO 

os cálculos apresentados pela exequente às fls. 40, para que surtam os 

seus efeitos jurídicos e legais.

Nos termos do artigo 100 caput da Constituição Federal e da Resolução 

n.º 115, de 29 de Junho de 2010 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, 

determino a expedição de Precatório ao Tribunal Regional Federal da 1º 

Região.

Acaso o valor do débito seja inferior à 60 (sessenta) salários mínimos de 

referência, autorizo a substituição do Precatório por Requisição de 

Pequeno Valor – RPV, conforme autorizativo do artigo 100, parágrafo 3º 

da Constituição Federal e artigos 3º caput e 17, parágrafo 1º, ambos da lei 

n.º 10.259, de 12 de Julho de 2.001.

Comprovado nos autos o depósito, desde já autorizo a expedição de 

alvará para levantamento dos valores, devendo referido alvará ser 

expedido em nome do beneficiário específico.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 66137 Nr: 886-02.2018.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE LOPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Alves Daufenback - 

OAB:325.47/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Intime-se a parte Requerente, na pessoa de seu Procurador para que 

emende a inicial, com o devido recolhimento de custas ou comprove a 

hipossuficiência alegada, tendo em vista que os documentos anexados à 

inicial fazem referência ao ano de 2016, sob pena de extinção da ação 

com a consequente baixa na distribuição, nos termos do art. 290, do Novo 

Código de Processo Civil.

 Cumpra-se. Expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 66713 Nr: 1307-89.2018.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VADN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIENE FRANCIELI DO AMARAL 

- OAB:19214/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

 Defiro a gratuidade de justiça requerida, eis que preenchido os requisitos 

legais.

Apense-se aos autos código n.º 244-29.2018.811.0029 (cód. 65129).

 Considerando a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC) na presente comarca, encaminhem-se os autos à 

conciliação.

 Após, cite-se e notifique-se a parte Reclamada de todo o teor da presente 

ação, bem como para que compareça perante este Juízo, no Fórum desta 

Comarca, na referida solenidade, advertindo-os de que o seu não 

comparecimento poderá lhe acarretar prejuízos, como o de serem 

consideradas como verdadeiras as alegações iniciais - art. 7, da Lei n°. 

5.478/68.

 Intime-se, a parte Reclamante, constando da intimação que sua ausência 

implicará extinção do feito, sem resolução de mérito – art. 7, da Lei n°. 

5.478/68. Anotando-se que, em não havendo conciliação o prazo para 

apresentação de contestação fluirá a partir da data da aludida audiência.

 Nos termos do artigo 334, § 8º do Novo Código de Processo Civil, as 

partes deverão ser cientificadas de que o não comparecimento 

injustificado à audiência será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e poderá ser arbitrado multa de até 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado.

 Ainda deverão ser cientificadas, que ambas as partes deverão 

comparecer à solenidade acompanhada de advogado ou Defensor Público 

(art. 334, §9º, NCPC).

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 66313 Nr: 999-53.2018.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSDS, MJDSA, RESDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA NARDÃO - 

OAB:OAB/MT 19224, Luiz Aldani Nardão - OAB:MT. 9305

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Recebo a exordial. Processe-se em segredo de justiça (Art. 189, II, 

NCPC).

Cite-se o Executado com as advertências legais, para, em 03 (três) dias 

efetuar o pagamento da quantia de R$ 1.451,55 (mil quatrocentos e 

cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de ser-lhe decretada a 

prisão por até 90 (noventa) dias, nos termos do artigo 528, “caput” e § 3º, 

com as observações do § 5º do Novo Código de Processo Civil.

Concedo os benefícios do § 1º do artigo 212 do Novo Processo Civil aos 

oficiais encarregados das diligências, caso seja estritamente necessário 

ao seu cabal cumprimento.

Fica o executado advertido de que não cumprindo a obrigação no prazo 

legal, poderá ser efetivado o protesto da dívida, nos termos do Artigo 528, 

parágrafo 1º, do NCPC, bem como ser-lhe decretada a prisão civil.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

Intime-se.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 58495 Nr: 39-34.2017.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAUROZAN NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu 

MAUROZAN NUNES DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas 

sanções do art. 129, § 9º do Código Penal.Passo a dosar a pena.Não 

vislumbrando elementos de dosimetria para além do tipo penal, fixo a pena 

definitiva em 3 (três) meses de detenção.Contudo, o réu é reincidente, 

conforme autos de execução de pena código 44580, pelo quê, deve a 

pena ser exasperada em 3 (três) meses.Assim, fixo a pena definitiva em 6 

(seis) meses de detenção.O regime inicial é o semi-aberto (por força da 

reincidência e súmula nº 269 do STJ).Deixo de aplicar as disposições do 

artigo 44, por em decorrência da violência/ameaça (inciso I, última 

parte).Aplico ao condenado o sursis do artigo 77 do Código Penal, 

suspendendo a pena, por 2 (dois) anos.As condições de prova relego ao 

Juízo das Execuções Penais (artigo 78 do Código Penal).Com o trânsito em 

julgado: a) lance-se o nome do(a) réu(ré) no rol dos culpados, expeça-se 

guia de recolhimento para a execução da pena, comunique-se ao Egrégio 

Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso para os fins do art. 

15, inciso III, da Constituição Federal e ao Instituto de IdentificaçãoPRIC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 51004 Nr: 2267-50.2015.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI ALMEIDA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Vistos, etc.

 Recebo o recurso de apelação interposto.

Intime-se o Acusado, na pessoa de seu Advogado para contrarrazoar.

 Apresentada ou não as contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63193 Nr: 2793-46.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JNGZ, VSG, ALGZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURENE CAMPOS DE SOUSA 

CARDOSO - OAB:18938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a não citação do requerido, conforme certificado às fls. 

65, impulsiono os autos ao exequente para que se manifeste nos autos, 

requerendo o que de direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 43822 Nr: 177-06.2014.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO ARAGUAIA COMERCIO DE INSUMOS 

AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO ANTONIO ROOS, ANDRE ROOS, 

GILBERTO JOSÉ ROOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Rogério Paris - 

OAB:7.526 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DE PAULA 

BERGAMASCHI - OAB:7367/MT, MATHEUS ROOS - OAB:19739/O, 

PLINIO FRANCISCO BERGAMACHI JUNIOR - OAB:8384-B

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes acerca dos cálculos de fls. 274/275, em conformidade 

com a determinação de fls. 273 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65928 Nr: 748-35.2018.811.0029

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGOdP, DPdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dimitri Mello Minucci - 

OAB:OAB/MT 13215-B

 Tendo em vista a manifestação do requerido, impulsiono os autos ao 

exequente para que se manifeste nos autos, requerendo o que de direito, 

no prazo legal.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64491 Nr: 3558-17.2017.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aliciane Leticia Sulzbacher 

Lopes - OAB:18.321/MT, Eidilaine Carla Vilela Carrijo - OAB:OAB/MT 

23681-B, Leoveral Francisco Lopes - OAB:3.549 - B

 Nos termos do Provimento 052/2007-CGJMT, impulsiono os autos a fim de 

intimar o réu de que foi designada audiência de Instrução e Julgamento 

para o dia 15 de maio de 2018, às 16h30min (horário oficial do MT), 

ocasião que serão ouvidas as testemunhas de Acusação e Defesa e será 

procedido o interrogatório do acusado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 66876 Nr: 1414-36.2018.811.0029

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RURAL CANARANA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SANDRI LONGHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIO BRUNO BARROSO - 

OAB:OAB/GO 21342, LEONARDO MEDEIROS TELES - OAB:OAB/GO 

28.781

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação monitória em que a parte não efetuou devidamente o 

recolhimento das custas, nem tampouco deliberou quanto a justiça 

gratuita.

Assim, intime- se a parte autora, na pessoa de seu procurador, para 

emendar a inicial com o devido recolhimento de custas, sob pena de 

extinção da ação com a consequente baixa na distribuição, nos termos do 

art. 290, do Novo Código de Processo Civil.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 66960 Nr: 1461-10.2018.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUGO ABILIO GROMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Firma Individual Walter Kalkmann, GISELE 

KALKMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE MOREIRA 

CRUVINEL - OAB:OAB/GO 37.668

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

 Postergo a análise do pedido de tutela.

 Considerando a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC) na presente comarca, encaminhem-se os autos à 

conciliação.

 Após, cite-se e notifique-se a parte Reclamada de todo o teor da presente 

ação, bem como para que compareça perante este Juízo, no Fórum desta 

Comarca, na referida solenidade, advertindo-os de que o seu não 

comparecimento poderá lhe acarretar prejuízos, como o de serem 

consideradas como verdadeiras as alegações iniciais - art. 7, da Lei n°. 

5.478/68.

 Intime-se, a parte Reclamante, constando da intimação que sua ausência 

implicará extinção do feito, sem resolução de mérito – art. 7, da Lei n°. 

5.478/68. Anotando-se que, em não havendo conciliação o prazo para 

apresentação de contestação fluirá a partir da data da aludida audiência.

 Nos termos do artigo 334, § 8º do Novo Código de Processo Civil, as 

partes deverão ser cientificadas de que o não comparecimento 

injustificado à audiência será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e poderá ser arbitrado multa de até 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado.

 Ainda deverão ser cientificadas, que ambas as partes deverão 

comparecer à solenidade acompanhada de advogado ou Defensor Público 

(art. 334, §9º, NCPC).

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 62459 Nr: 2365-64.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irana Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUZILINO RODRIGUES PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aliciane Leticia Sulzbacher 

Lopes - OAB:18.321/MT, Eidilaine Carla Vilela Carrijo - OAB:OAB/MT 

23681-B, Leoveral Francisco Lopes - OAB:3.549 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Tratação de execução de título extrajudicial proposta por IRANA PEREIRA 

DA SILVA em face de DEUZILINO RODRIGUES PIRES, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

As partes informaram às fls. 24/25 que entabularam novo acordo 

extrajudicial, requerendo a sua homologação e a suspensão da Execução 

até o cumprimento integral do avençado.

 Decido.

 Ex positis, HOMOLOGO o acordo de fl. 24/25 firmado entre as partes e, 

via de consequência, determino a suspensão do feito até 20 de juulho de 

2018, ou até a manifestação das partes, na forma do art. 922 do Novo 

Código de Processo Civil.

 Custas e honorários conforme avençado entre as partes.

 Intimem-se as partes e após, encaminhem-se os autos ao arquivo 

provisório, até a data supramencionada ou até ulterior manifestação das 

partes.

 Às providências. Cumpra-

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 10242 Nr: 198-94.2005.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rondoagro Produtos Agropecuàrios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Aparecido Moronta, Distribuidora de 

Bebidas Vale do Xingú LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gelson Luis Gall de Oliveira - 

OAB:3966/MT, Monica Valéria Cordeiro Lima - OAB:8918-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Sbrissa Abud - 

OAB:8.963/MT, Paulo Emilio Monteiro de Magalhães - OAB:8988/MT

 Vistos etc.

 Defiro o pedido retro.

 Proceda-se, com a busca pelo sistema RENAJUD para localização de 

veículos em propriedade da parte executada, sendo esta exitosa, 

proceda-se com a juntada da restrição efetivada, expedindo-se o 

necessário para devida penhora e avaliação dos bens constritos.

 Aguarde-se os autos em gabinete a juntada da resposta da pesquisa 

junto ao sistema RENAJUD.

 Em caso de diligência positiva, intime-se o devedor para que, querendo e 

no prazo de 15 (quinze) dias, oponha embargos.

 Decorrido o prazo, não havendo interposição de embargos, sendo 

certificado, abra-se vista dos autos ao exequente para que se manifeste 

requerendo o que entender de direito.

 Em caso de resposta negativa, intime-se a exequente para que se 

manifeste nos autos, requerendo o que entender de direito.

 Às providências. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 51145 Nr: 2333-30.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 
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ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DI RESENDE, Tiago Di Resende, 

Maleval Alves de Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:OAB/MT 11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianary Carvalho Borges - 

OAB:MT 6445A

 EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº. 116-73.1999.811.0029 – CÓDIGO: 51145 – NÚMERO/ANO: 0/0 

E APENSOS CÓDIGO: 42764 e CÓDIGO: 53827

AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

EXEQUENTE(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU

EXECUTADO(S): DANIEL DI RESENDE; TIAGO DI RESENDE e MALEVAL 

ALVES DE RESENDE

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 18 de fevereiro de 2005.

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeiro e segundo leilão, o(s) bem(ns) de propriedade do(a)(s) Sr.(a)

(s) MALEVAL ALVES DE RESENDE, na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 04 de junho de 2018, a partir das 10:00h, por preço 

não inferior ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 04 de junho de 2018, a partir das 13:00h, para 

venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES: Através do site 

www.balbinoleiloes.com.br.

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): Uma área de terras situada no município de 

Canarana/MT, denominada Sítio Nossa Senhora de Fátima (atual Estância 

Resende), com a área de 57,00 has (cinquenta e sete hectares), 

desmembrada de área maior com 196.0800 hectares, designada por 

Fazenda Alvorada, oriunda do Lote Rural nº 60, da Secção 3 do Projeto 

Canarana I, que possui a seguinte descrição do perímetro: Inicia o 

perímetro desta área pelo M1 (marco nº 1), de coordenadas aproximadas 

UTM E= 360.311,043 metros e N= 8.500.382,321 metros, cravado na divisa 

comum às terras de Leila Roewer e junto à margem esquerda do Córrego 

Pintado, margeando este acima, segue aos azimutes da quadrícula e 

respectivas distâncias de 117º13’20” e 10,02 metros até o P.2 108º36’03” 

e 148,91 metros até o P.3: 114º43’37” e 208,52 metros até o P.4; 

104º46’49” e 2778,14 metros até o M.5, cravado na divisa comum a 

Antonio Augusto Ponsi Fabricio, limitando com este, segue ao azimute de 

177º44’00” e distância de 779,41 metros até o M.6, cravado junto a 

estrada Municipal RM-06; limitando por esta, segue ao azimute de 

262º35’05” e distância de 624,68 metros até o M.7, cravado na divisa 

comum as terras de Leila Roewer, limitando com esta, segue ao azimute 

de 358º00’26” e distância de 1.079,49 metros até o M.1, ponto de partida. 

Imóvel cadastrado no INCRA sob o nº 901.113.112.348-0, área total 196,0 

has; Módulo Rural: 45,2 has. Classificação do imóvel: Pequena 

Propriedade Produtiva. Benfeitorias: Uma casa sede com piscina, em bom 

estado de conservação, sendo 75% da área aberta e 25% de reserva 

legal. Imóvel matriculado sob o nº 8.201 do Cartório de Registro de Imóveis 

de Canarana/MT.

 REAVALIAÇÃO: R$ 2.565.000,00 (dois milhões quinhentos e sessenta e 

cinco mil reais), em 25 de agosto de 2016.

REAVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 2.650.914,81 (dois milhões seiscentos 

e cinquenta mil novecentos e quatorze reais e oitenta e um centavos), em 

27 de abril de 2018.

LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Conforme descrição acima.

DEPOSITÁRIO(A): MALEVAL ALVES DE RESENDE, Estância Resende, 

Zona Rural, Canarana/MT.

ÔNUS: Hipoteca em favor de HSBC Bank Brasil S.A.; Hipoteca em favor de 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e 

Xingu – Sicredi Araxingu. Eventuais outros constantes na Matricula 

Imobiliária.

VALOR DA DÍVIDA: R$ 487.902,68 (quatrocentos e oitenta e sete mil 

novecentos e dois reais e sessenta e oito centavos), em 09 de dezembro 

de 2016.

LEILOEIRO(S): Cirlei Freitas Balbino da Silva, JUCEMAT nº. 22; Luiz Balbino 

da Silva, FAMATO nº. 66/2013 e Joabe Balbino da Silva, Leiloeiro Oficial, 

inscrito na JUCEMAT nº. 29, e Leiloeiro Oficial Rural, inscrito na FAMATO 

nº. 67/2013.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será de 5% (cinco por 

cento), do valor eventualmente obtido em arrematação, a ser paga pelo 

arrematante, e, em caso de adjudicação, a 2% (dois por cento) do preço 

constantes da avaliação, a ser paga por quem adjudicar o bem.

LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) 

bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.leiloesjudiciais.com.br e www.balbinoleiloes.com.br, a partir do 

primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, devendo, para 

tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo 

de até 24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços 

ofertados e recolherem a quantia respectiva na data designada para a 

realização do leilão, para fins de lavratura do termo próprio.

FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito à vista 

ou conforme prevê o art. 895 do CPC/2015.

Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado, 

conforme art. 895 do CPC, o arrematante deverá pagar 25% do valor do 

lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as 

prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada. 

O valor de cada parcela, será acrescido de juros da poupança, garantido 

por restrição sobre o próprio bem no caso de imóveis ou mediante 

apresentação de caução idônea no caso de veículos. OBS: Lances à vista 

sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o 

que não interfere na continuidade da disputa.

INTIMAÇÃO: Fica(m) desde logo intimado(s) o(s) devedor(es), DANIEL DI 

RESENDE; TIAGO DI RESENDE e MALEVAL ALVES DE RESENDE, e seus 

respectivos cônjuges se casados forem, bem como os eventuais: 

coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, 

habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial 

para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor 

pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 

anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 

Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 

forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do 

art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei. Eu_________, Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues 

Couto, Técnica Judiciária, digitei.

Canarana/MT, 03 de maio de 2018.

MARIA AMELIA DEDONE COSTA

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento nº. 56/2007-CGJ

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010034-66.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI MARTINS ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER OAB - MT0016905A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARAGUAIA PRE MOLDADOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

reitero a intimação efetuada ao Polo Ativo, conforme ID do documento: 

12632574, sob pena de extinção e arquivamento dos autos. Canarana-MT, 

07 de maio de 2018. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - 

Gestora Judiciária.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 99301 Nr: 5443-81.2017.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Y

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joao Martins Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão retro, sob pena de devolução da deprecata, 

independentemente de cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 68798 Nr: 3728-09.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neuto Gomes de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 77076 Nr: 3356-26.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia Lucinda de Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista o retorno dos autos da 2. 

instância, impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requeira o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103518 Nr: 1249-04.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DE PAULA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103556 Nr: 1266-40.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVANIR ARAUJO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87085 Nr: 4201-24.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão do Oficial de Justiça retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87342 Nr: 4443-80.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALMEIDA DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 96390 Nr: 4174-07.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Cezarino do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Consórcio Nacional Honda Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6171

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103651 Nr: 1313-14.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CRISTINA DE MELO 

BARBOSA - OAB:11788

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 104017 Nr: 1437-94.2018.811.0024
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Alves Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX ALVES DE SOUZA - 

OAB:24106/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87118 Nr: 4236-81.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO VICENTE PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão retro.

2ª Vara

Intimação

Certidão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000098-83.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MAERCIO DE JORGI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DE JORGE (REQUERIDO)

 

Certifico que, impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente pela imprensa 

para no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar o depósito de diligências 

ao Oficial de Justiça, nos termos do Prov. 07/2017-CGJ, emitindo a guia 

para pagamento no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br).

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 81576 Nr: 1721-73.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eucides Ferreira - OAB:12540

 Vistos, etc.

I. Homologo a desistência da oitiva da testemunha Adjan Leite de Oliveira.

 II. Ademais, com a oitiva das testemunhas e interrogatório do réu, declaro 

encerrada a Instrução Processual.

III. Intime-se o advogado do réu, Eucides Ferreira, para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente alegações finais.

 IV . Concedo o prazo de 10 (dez) dias, para que o réu apresente nos 

autos seu endereço atualizado, devendo a informação ser acompanhada 

do respectivo comprovante (conta de energia elétrica, água, etc.).

V. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 68468 Nr: 3531-54.2014.811.0024

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Tatiana de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Santos França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA RODRIGUES MACIEL - 

OAB:10862/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais intimando a(o) Advogada(o) do(a) Querelante, pela 

imprensa, para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar quanto a 

devolução da Carta Precatória, indicando endereço atualizado de Roberto 

Santos França, para nova tentativa de citação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 72390 Nr: 1220-56.2015.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzinete Souza Laranjeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A-MT, Rafaelle Oliveira Noronha Luz - OAB:12.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482/B

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da parte requerida, pela 

imprensa, para no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se quanto aos 

embargos de declaração opostos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 74565 Nr: 2206-10.2015.811.0024

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Quintana Duarte, Claudineia de Campos, Elaine 

Cristina Pereira da Silveira, Erezene Alves da Guia, Elesandra Martini dos 

Santos, Cleide Cristiane Bueno, Joanice Evangelista da Cruz, Franciele 

Luiza da Guia, Francisca Borges da Cruz, Gesiane Dal Cortivo Mendes da 

Silva, Jocines Albina da Silva, Juliete Cruz do Carmo, Mara Marcia Alves 

Padilha, Margarita Carmelita da Cruz, Sue Ellen Cristine da Silva Mendes, 

Thalita Thanielle Benedita de Siqueira da Silva, Zenir Benedita Ferreira da 

Mata, Maria Benedita Lopes, Mayanne de Barros, Rejane Rodrigues 

Valadão Costa, Silene da Mata Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Chapada dos 

Guimarães - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o(s) advogado(s) do requerido, pela 

imprensa, da decisão de 18/09/2017, nos seguintes termos: " I - Decorrido 

o prazo para contestação, conforme certidão lavrada em 22.9.2016, 

reconheço a revelia do ente requerido, nos termos do que estabelece o 

art. 345, II, do CPC/2015, deixando de aplicar os efeitos materiais, a 

considerar a indisponibilidade dos direitos em questão.

 II. Dessa forma, intime-se a parte autora, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, especifique as provas que pretendem produzir justificando 

a sua necessidade, sob pena de indeferimento. III. Certifique-se eventual 

silêncio. IV. Cump-se"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103928 Nr: 1422-28.2018.811.0024

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 18 de junho de 2018, às 14hs30min. Certifico ainda, que 

devolvo os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização 

da audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 104007 Nr: 1436-12.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tokio Marine Seguradora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Empresa de Energia Elétrica S/A, 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS EDUARDO PEREIRA 

SANCHES - OAB:22233/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 18 de junho de 2018, às 14hs. Certifico ainda, que devolvo os 

autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização da 

audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 82099 Nr: 1953-85.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIR ALVES DE BRITO- ME, Zilda Alves de 

Brito, Nair Alves de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista o valor ínfimo bloqueado, em relação do débito 

executado, opero o seu desbloqueio, conforme extrato em anexo.

II. Deste modo, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, indique bens da parte executada que sejam passíveis de 

penhora.

III. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tragam os autos 

conclusos. O silêncio deverá ser certificado.

IV. Expeça-se o necessário.

 V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 20596 Nr: 1223-55.2008.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jussara do Carmo Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de execução de sentença apresentada por JUSSARA DO 

CARMO DA SILVA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, na qual postula o pagamento da multa processual fixada 

para implantação do benefício de salário-maternidade (fls. 110/112).

O INSS apresentou embargos à execução, os quais foram julgados 

parcialmente procedentes, reduzindo o valor da multa diária para R$ 75,00 

(setenta e cinco) reais (fls. 118/119verso).

 Posteriormente, o INSS manifestou nestes autos (fls. 126/127), por ser 

descabida a referida multa, tendo a parte autora postulado o seu 

pagamento (flsa. 128/129).

 É o relatório.

 Decido.

 Analisando detidamente os autos, observa-se que o INSS foi condenado 

à concessão do beneficio de salário-maternidade em favor da parte 

autora, a partir do nascimento de sua prole, em data pretérita.

Com efeito, conquanto tenham sido julgados parcialmente procedentes os 

embargos à execução opostos pelo INSS, reduzindo-se o valor das 

referidas astreintes para R$ 75,00 (setenta e cinco reais) (fls. 118/119), 

não há que se falar em determinação para implantação do benefício de 

salário-maternidade, porquanto não há pagamento de prestações 

sucessivas no transcorrer do tempo, mas pagamento único do valor 

referente a 4 (quatro) salários benefício (120 dias, art. 71 Lei n° 8.213/91) 

relativos à data pretérita.

A propósito:

“PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SALÁRIO MATERNIDADE. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE 

PAGAR. IMPOSSIBILIDADE. I. No caso, a autora ingressou com ação 

ordinária, pleiteando a obtenção de salário maternidade, sendo tal pleito 

julgado procedente, com a condenação do INSS ao pagamento dos 

valores referentes ao mencionado benefício. Foi concedida a antecipação 

dos efeitos da tutela, determinando que o INSS pagasse imediatamente o 

referido benefício, sob pena de multa diária II. Em se tratando de salário 

maternidade, a sentença que concede tal benefício apenas determina o 

pagamento de valores que não foram pagos à época correta, não 

havendo que se falar em implantação do benefício. A condenação do INSS 

consiste em obrigação de pagar e não obrigação de fazer. III. O 

pagamento judicial das parcelas pretéritas de benefício previdenciário se 

dá através de precatório ou de RPV- Requisição de Pequeno Valor, sendo 

indispensável o trânsito em julgado. Impossibilidade de fixação de prazo 

para cumprimento pelo juiz. IV. Não havendo que se falar em implantação 

de benefício na esfera administrativa, o que possibilitaria a fixação de 

multa em caso de descumprimento da obrigação de fazer, deve ser 

afastada a multa imposta. V. Apelação do INSS provida e apelação da 

parte embargada improvida.” (Processo AC 00020175720104059999 - 

Apelação Civel - 501497 - Relator(a): Desembargadora Federal Margarida 

Cantarelli - Sigla do órgão: TRF5 - Órgão julgador: Quarta Turma – Fonte: 

DJE - Data::15/07/2010 - Página::325, Decisão: UNÂNIME)

Dessa maneira, registro que, conquanto tenha sido tal questão decidida, 

por sentença transitada em julgado, nos autos dos referidos embargos, tal 

fato não impede a revisão da referida multa, a qual, nos termos do art. 

537, § 1°, do Código de Processo Civil, pode ser revista a qualquer tempo, 

não operando-se em seu favor os efeitos da coisa julgada (nem formal, 

tampouco material), conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal 

de Justiça:

 “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. 

PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE 

POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS 

BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. 

INOCORRÊNCIA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. ‘Descabimento de 

multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento 

relativo a direito disponível.’ 1.2. ‘A decisão que comina astreintes não 

preclui, não fazendo tampouco coisa julgada.’ 2. Caso concreto: Exclusão 

das astreintes. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (STJ, Segunda Seção, 

REsp 1333988/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 

11/04/2014 – sem grifo no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 

CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. ASTREINTES. VALOR. 

MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Rever a conclusão do aresto impugnado encontra óbice, no caso 

concreto, na Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça, tanto pela alínea 

"a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.

2. Impossibilidade de alterar o acórdão recorrido no sentido de majorar o 

valor das astreintes, que não se mostra manifestamente ínfimo.

3. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto 

que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, 

podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para 

aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la.

4. Agravo interno não provido. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 

1097869/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 27/10/2017 – 

sem grifo no original)

Logo, conforme entendimento consolidado pelo Superior T ribunal de 

Justiça, não há óbice para que a questão seja revista neste momento 

processual.

 De outra feita, a sentença que concede benefício salário-maternidade 
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apenas determina o pagamento de valores que não foram pagos à época 

correta, não havendo que se falar em implantação do benefício, de modo 

que a condenação do INSS consiste em obrigação de pagar e não 

obrigação de fazer.

Ademais, a decisão afronta o art. 100 da CF/88 e a resolução n° 439/2005 

do CJF, que diz que os pagamentos atrasados, anteriores à DIP, devem 

ser pagos mediante requisição de pagamento (RPV ou precatório), após o 

trânsito em julgado do referido processo. Neste sentido:

“SALÁRIO-MATERNIDADE. TUTELA ANTECIPADA DE OFÍCIO. 

IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO. SEGURADA ESPECIAL. 

COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE TRABALHADORA RURAL NO 

PERÍODO DE CARÊNCIA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL COMPLEMENTADA 

POR PROVA TESTEMUNHAL. 1. No tocante a tutela antecipada, é dado ao 

magistrado concedê-la quando verificados os seus pressupostos. No 

caso, observa-se que não houve requerimento da parte autora para a 

concessão do referido provimento jurisdicional, consoante o disposto no 

art. 273 do CPC, sendo defeso ao Juiz concedê-la de ofício. 2. Além disso, 

observa-se que, como se trata de benefício de salário maternidade, cujo 

proveito é limitado no tempo, os valores atrasados a que faria jus a 

demandante só podem ser pagos, segundo os temos do artigo 100 da 

Constituição Federal, mediante precatório ou RPV. Assim, nenhum proveito 

traria à demandante a imediata implantação do benefício, devendo ser 

revogada a tutela concedida na sentença. (...) 8. Apelação do INSS 

parcialmente provida apenas para revogar a antecipação de tutela. (TRF 

da 5ª Região, primeira turma, AC 49530, Desembargador Federal Rogério 

Fialho Moreira, DJ 21/05/2010).

“PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PRECATÓRIO. TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELAS 

VENCIDAS. OFENSA AO ARTIGO 475 DO CPC. 1. É pacífica a orientação 

da 3ª Seção deste Tribunal no sentido da possibilidade de antecipação da 

tutela, sem que isso seja considerado violação ao artigo 475 do Código de 

Processo Civil. Inexiste qualquer limitação nesse sentido no art. 273 do 

CPC, que disciplina este instituto. 2. A proibição de antecipação de tutela 

prevista na Lei nº 9.494/97, reconhecida constitucional pelo STF, não se 

aplica aos benefícios previdenciários. 3. O pagamento de atrasados de 

benefícios previdenciários dá-se na forma legal dos precatórios ou 

requisição de pequeno valor (RPV), conforme seja o montante da 

execução – jamais pela exigência de pagamento direto pela autarquia 

previdenciária.” (Agravo de Instrumento n° 2003.04.01.059445-1/RS – 5ª 

Turma do TRF-4ª Região – Relator Néfi Cordeiro – d.julgamento 

04/05/2004)

“PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SALÁRIO-MATERNIDADE. 

MULTA DIÁRIA ESTIPULADA EM DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS 

DA TUTELA. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PAGAMENTO SEGUNDO 

O RITO CONSTITUCIONAL. 1. Tendo em vista que o benefício de salário 

maternidade é um benefício temporário, o seu não pagamento na época 

própria não enseja mais a execução de obrigação de fazer, mas, sim, a 

execução por quantia certa contra a Fazenda Pública. Por essa razão, 

impossível o cumprimento da obrigação estipulada na tutela antecipada, 

uma vez que ela se transmudou em pagamento de quantia certa.2. 

Tratando-se de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, nos 

termos do art. 100 da Constituição Federal, o pagamento deve se dar por 

meio de RPV ou precatório, hipótese em que descabe a aplicação de multa 

cominatória para implementação de benefício previdenciário, pois não há 

como compelir o devedor ao pagamento de modo diverso daquele previsto 

constitucionalmente.3. Embora a multa tenha sido fixada por meio de 

antecipação de tutela, não há óbice a que o juízo da execução, 

observando eventuais modificações fáticas ou mesmo a eficácia concreta 

do ato coercitivo, deixe de aplicar as astreintes.” (Origem: TRIBUNAL - 

QUARTA REGIÃO - Classe: AC – APELAÇÃO CÍVEL – 

2006.72.99.000353-7 - Órgão Julgador: QUINTA TURMA - Data da decisão: 

03/03/2009 - Fonte: DJU DATA:13/07/2009 - Relator(a): ARTUR CÉSAR DE 

SOUZA; destaques meus).

“PREVIDENCIÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA ANTECIPADA PARA 

IMEDIATA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO - POSSIBILIDADE CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA – REEXAME OBRIGATÓRIO - PAGAMENTO DE 

ATRASADOS - IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(...) IV - A antecipação dos efeitos da tutela não pode abranger os fatos 

patrimoniais pretéritos determinando o pagamento de atrasados, haja vista 

que o § 3º do art. 100 da C.F. estabelece, como pressuposto da 

expedição de precatório ou da requisição do pagamento de débito de 

pequeno valor de responsabilidade da Fazenda Pública, o trânsito em 

julgado da respectiva sentença. V - Enquanto em trâmite o processo, é 

vedada a prática de ato que importe em alienação do domínio ou, sem 

caução idônea, o levantamento de dinheiro, à luz dos expressos termos 

do CPC 588 II. Ademais, a ADIn nº 675-4 suspendeu os efeitos do art 130 

e § único da Lei nº 8.213/91 (hoje vigente com outra redação), na parte 

que permitiam a execução provisória do julgado e exoneravam os 

beneficiários de restituir os valores indevidamente recebidos em caso de 

reforma da decisão. VI - Não se pode confundir os efeitos patrimoniais da 

determinação de pagamento de atrasados com a imposição de obrigação 

de fazer, ou seja, a implantação do benefício, que em nada fere o sistema 

de pagamentos instituído pelo art. 100 da Constituição Federal. VII - 

Agravo parcialmente provido.” (TRIBUNAL - TERCEIRA REGIÃO - Classe: 

AG - AGRAVO DE INSTRUMENTO – 207278 - Processo: 

200403000248694 UF: SP Órgão Julgador: SÉTIMA TURMA - Data da 

decisão: 07/03/2005 Documento: TRF300091136 - Fonte: DJU 

DATA:07/04/2005 PÁGINA: 398 - Relator(a): JUIZ WALTER DO AMARAL).

 Assim, não há que se falar, no caso dos autos, em execução 

complementar de astreintes.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, revogo a multa processual fixada por este juízo, o que 

faço para julgar extinta a execução de astreintes, reconhecendo-a 

indevida neste caso.

Por conseguinte, julgo extinto com resolução de mérito o presente feito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Condeno a parte impugnada ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% do valor da diferença existente entre o cálculo por ela apresentado e 

o homologado (art. 85, §2°, CPC/2015), ficando referidas 

responsabilidades com exigência suspensa em face da gratuidade de 

justiça deferida, nos termos do artigo 98, §3° do CPC/2015.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 76104 Nr: 2861-79.2015.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindinalva Nobre de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Analisando os autos nos termos do art. 357 do CPC/2015, observa-se que 

as partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a procurar em Juízo.

De outra feita, não há questões processuais pendentes nesta fase, de 

modo que declaro saneado o processo.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de junho de 

2018, às 15h15min.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 dias, apresentem o rol de 

suas testemunhas, caso ainda não o tenham feito (art. 357, §4°, 

CPC/2015).

O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 

sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (art. 357, §6°, 

CPC/2015).

O rol de testemunhas deverá conter, “sempre que possível, o nome, a 

profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de 

Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço 

completo da residência e do local de trabalho” (art. 450, CPC/2015).

Advirtam-se às partes que, nos termos do art. 455 do CPC/2015, “cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo”.

Intimem-se as partes para o ato designado.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos
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 Cod. Proc.: 81822 Nr: 1836-94.2016.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MC - HOTELARIA E TURISMO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CECM PEQ EMPR. MICRIEMPRESARIOS, 

MICROEMPREENDEDORES DA BAIXADA CUIABANA - SICOB 

INTEGRAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN - 

OAB:8750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7614, MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:6618

 Vistos, etc.

I. Impugnada a contestação ou decorrido prazo para esta finalidade, 

intimem-se as partes para manifestar interesse em produzir outras provas 

além das carreadas aos autos, especificando-as e justificando-as em 

caso positivo. Prazo: 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tragam os autos conclusos. 

Eventual silêncio deverá ser certificado.

II. Seguem anexas as informações requisitadas e enviadas à 

Desembargadora Relatora do agravo nº 1000410-34.2018.8.11.0000.

III. Expeça-se o necessário.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103662 Nr: 1316-66.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, IMPULSIONO o presente Feito, em cumprimento as 

determinações legais e ao art. 1238 da CNGC mantendo-o suspenso pelo 

prazo requerido pela autora (petição de 02/04/2018) a iniciar-se nesta 

data. Decorrido o prazo, intimar a parte a dar andamento aos autos no 

prazo de 05 (cinco) dias e praticar as diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 37319 Nr: 3870-86.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oziel Nascimento Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10657/O

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da exequente, pela imprensa, 

para no prazo 05 dias manifestar quanto a exceção de pré-executividade 

de f. 27/34, nos termos do art. 1255 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 67615 Nr: 3020-56.2014.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIZEU VILLALVA VELASQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. A parte autora apenas alega e não demonstra que diligenciou na busca 

do endereço do requerido.

II. Com efeito, não cabe ao Magistrado adotar tal providência, já que é 

atribuição da parte diligenciar no sentido de tentar localizar o endereço da 

parte requerida. Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - OBTENÇÃO DE 

INFORMAÇÕES SOBRE O ATUAL ENDEREÇO DA DEVEDORA - 

DILIGÊNCIAS DA PARTE NÃO ESGOTADAS - CONSULTA AOS SISTEMAS 

BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA 

- RECURSO DESPROVIDO. A consulta online aos sistemas Bacenjud, 

Renajud e Infojud, com o intuito de obter informações acerca do endereço 

do executado, é medida excepcional e derradeira, devendo ser utilizada 

apenas quando a parte não dispuser de outro meio para atingir seu 

objetivo.” (AI 115073/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 

25/11/2014)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE LIMINAR - RASTREAMENTO DE 

ENDEREÇO DO DEMANDADO MEDIANTE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À 

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL - AUSÊNCIA DE PROVAS DA 

REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DESEJADA - 

IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO DE BLOQUEIO DA TRANSFERÊNCIA DE 

AUTOMOTOR ALIENADO, PERANTE O DETRAN - DESNECESSIDADE - 

RECURSO IMPROVIDO. Quando resultante de veículo já alienado, inútil será 

o pedido de bloqueio de transferência de automotor perante o DETRAN/MT, 

bem como impossível o deferimento da requisição de informações acerca 

do endereço do demandado junto à Delegacia da Receita Federal se o 

interessado não juntar aos autos a prova da realização de todas as 

diligências possíveis para a localização almejada.” (AI 43801/2006, DR. 

MARCELO SOUZA DE BARROS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

30/08/2006, Publicado no DJE 05/09/2006)

III. Desta feita, indefiro de expedição de ofício para busca do endereço da 

parte requerida, uma vez que não foi comprovado no feito o esgotamento 

das medidas extrajudiciais em tal ímpeto.

 IV. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste o interesse no prosseguimento do feito, indicando o(s) 

endereço(s) para citação da parte requerida, sob pena extinção e 

arquivamento.

V. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 97872 Nr: 4847-97.2017.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE ELIETE SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LANDES DA SILVA MAGALHÃES 

- OAB:20386/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 MILITÃO MIGUEL SAMPAIO, representado por sua filha, MARILENE ELIETE 

SAMPAIO, ajuizou ação de liquidação de sentença pelo procedimento 

comum em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL LTDA.

 Em decisão de 6.10.2017, foi oportunizado à autora que comprovasse o 

recolhimento integral das custas processuais.

 Posteriormente, apresentou pedido de deferimento da justiça gratuita, 

apresentando, em seguida, embargos de declaração da referida decisão.

 Em seguida, na data de 1.2.2018, postulou o autor a desistência da 

demanda.

 É o relatório.

Decido.

 Analisando os autos, observa-se que a parte requerida não apresentou 

contestação, o que dispensa a necessidade de aquiescência quanto ao 

pedido de desistência formulado pela parte autora (art. 485, §4°, 

CPC/2015).

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, homologo a desistência da presente ação para os fins 

do artigo com fundamento no art. 200, parágrafo único, do CPC/2015. Por 

conseguinte, julgo extinto sem resolução do mérito o presente processo, o 

que faço com fulcro no art. 485, VIII, do CPC/2015.

Isento de custas. Sem honorários, uma vez que não houve sequer 

citação.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 20961 Nr: 1586-42.2008.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana da Cruz Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Aguarde-se o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos 

apensos. Após, cumpram-se as determinações ali constantes.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 98116 Nr: 4948-37.2017.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J R SAMPAIO AS SILVA - ME, Edsanto 

Francisco da Silva, ANA XAVIER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais intimando o advogado do Exequente, pela imprensa, 

para no prazo de 05 dias juntar aos autos a Guia de Recolhimento emitida 

e recolhida, referente a diligência do Oficial de Justiça, documentos 

indispensável para que a Central de Mandados localize o pagamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 47728 Nr: 1924-74.2012.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o(s) advogado(s) da parte executada, 

pela imprensa, para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se nos autos 

quanto ao pedido de desistência da ação pela parte exequente, sob pena 

de presunção de sua concordância.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010246-44.2012.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MISAEL CARLOS FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA SILVA BRAGA ADDOR OAB - MT0015511A (ADVOGADO)

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT0011370A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT0014250S (ADVOGADO)

Rodrigo Pouso Miranda OAB - MT0012333A-O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte embargada para apresentar 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias. Chapada 

dos Guimarães-MT, 4 de maio de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-42.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADIMILSON RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte recorrida para apresentar 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias. Chapada 

dos Guimarães-MT, 7 de maio de 2018. LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-20.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE PINHEIRO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO: Do advogado da parte recorrida para apresentar 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias.Chapada 

dos Guimarães-MT, 20 de abril de 2018. LUCIANA MARQUES GOBBI 

ROZIN. Gestor de Secretaria.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-53.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA OAB - MT0007580A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte recorrida para apresentar 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias. Chapada 

dos Guimarães-MT, 7 de maio de 2018. LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000735-68.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO ALVES BONFIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte recorrida para apresentar 

contrarrazões ao Recurso Adesivo do autor no prazo de 10 (dez) dias. 

Chapada dos Guimarães-MT, 7 de maio de 2018. LUCIANA MARQUES 

GOBBI ROZIN Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000130-88.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados das partes da Audiência de Conciliação 

designada para Tipo: Conciliação Sala: CHAPADA GUIMARÃES - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 05/06/2018 Hora: 13:45 , devendo 

comparecer acompanhados de seu(s)/sua(s) constituinte(s). Chapada 

dos Guimarães-MT, 7 de maio de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin - 

Gestora Judiciária

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Portaria

Portaria nº 01/2018 – JECRIM

O DR. FERNANDO KENDI ISHIKAWA, Juiz de Direito, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da lei.

Considerando o Ato 310/2014 – DRH, o qual determinou o credenciamento 

do Conciliador CLAUDENIR ZERI MENDES para atuar como conciliador no 

Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Colíder pelo período de 

dois anos, prorrogável por mais dois anos;

Considerando que o prazo de credenciamento do Conciliador CLAUDENIR 

ZERI MENDES encerra-se em 15/05/2018 e não há cadastro reserva para 

credenciamento;

 Considerando que já foi solicitado abertura de seletivo para 

credenciamento de conciliador para o Juizado Especial da Comarca de 

Colíder/MT.

Resolve:

Nomear ad hoc a servidora ANTÔNIA VANDERLÉIA DA COSTA NUNES, 

matrícula 2747, para realizar as audiências preliminares e de conciliação 

do Juizado Especial Cível e Criminal a partir de 16/05/2018 até a finalização 

do processo seletivo e credenciamento do conciliador selecionado.

Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Publique-se. Registre-se.

Colíder, 04 de maio 2018.

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 102025 Nr: 3601-48.2016.811.0009

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: WERICA CRISTIANE MEIRELLES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAN JEFFERSON FONSECA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 3601-48.2016.811.0009

 ESPÉCIE: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

PARTE REQUERENTE: WERICA CRISTIANE MEIRELLES GOMES

PARTE REQUERIDA: GEAN JEFFERSON FONSECA DOS SANTOS

INTIMANDO(A, S): WERICA CRISTIANE MEIRELLES GOMES, CPF: 

06220507100, RG: 2828814-9 SSP/MT, Filiação: Eniel Gomes e Claudiane 

Meirelles Gomes, data de nascimento: 25/05/1996, brasileiro(a), natural de 

Colíder-MT, solteiro(a), do lar, Endereço: Rua das Flores N. 203, Setor 

Oeste, Bairro: Celidio Marques, Cidade: Colíder-MT, atualmente em 

endereço desconhecido, e a Criança / adolescente (interessada): D. J. M., 

Filiação: Werica Cristiane Meirelles Gomes, data de nascimento: 

17/10/2016, brasileiro(a), natural de Colíder-MT, Endereço: Rua das Flores 

N. 203, Setor Oeste, Bairro: Celidio Marques, Cidade: Colíder-MT, 

atualmente em endereço desconhecido.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 24/10/2016

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos, à p. 

18, a seguir transcrita.

 SENTENÇA: “Vistos etc. Cuida-se de averiguação de paternidade oficiosa 

em que figura como parte autora D. J. M., representado por sua genitora, 

Sra. Werica Cristiane Meirelles Gomes, qualificadas nos autos. Recebida a 

exordial, às p. 10/11, determinou-se a notificação da genitora para que 

indicasse o nome e o endereço completos do suposto pai da criança. No 

entanto, à p. 15, certificou-se acerca do óbito do suposto pai, já informado 

aos autos por meio da certidão de p. 10. Determinada a abertura de vista 

ao Ministério Público Estadual, o nobre Promotor de Justiça se manifestou, 

à p. 19-verso, pela extinção do presente feito. Vieram-me conclusos. É o 

relato do necessário. Fundamento e decido. Pois bem. Prescreve o artigo 

485, caput, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, que: “Art. 485. 

Extingue-se o processo sem resolução de mérito:(...) IV – verificar a 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo;” Da análise dos autos, denota-se que a subsunção 

da norma ao caso em tela é perfeita. Isso porque, embora o pai esteja 

identificado nos autos, com a informação de seu falecimento, a demanda 

deverá prosseguir em face dos sucessores legais, na forma legal, 

devendo tal hipótese ser materializada no juízo cível cabível. Ademais, 

como bem ilustra o Promotor de Justiça por meio de sua cota, não se 

comportaria em feito administrativo como o presente, eivado de 

informalidade e voluntariedade, promover a sucessão legal do de cujus 

para o desate da averiguação de paternidade oficiosa, como exposta na 

Lei nº 8.560/92. Assim, em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente ação movida por D. J. 

M., representado por sua genitora, Sra. Werica Cristiane Meirelles Gomes, 

nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil. SEM CUSTAS. 

DECLARO esta publicada com a entrega na Central de Administração. 

DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ. 

INTIME-SE. CIÊNCIA o Ministério Público. Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, ao ARQUIVO, com as anotações e baixas de 

estilo. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.” Eu, 

Douglas Ferreira Corsini Gestor Administrativo II, digitei.

 Colíder - MT, 7 de maio de 2018.

Douglas Ferreira Corsini

Gestor Administrativo II

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 88183 Nr: 1452-50.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SANTANA BARROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido para restabelecer 

auxílio-doença ao trabalhador Jose Santana Barroso, com qualificação 

abaixo, segurado, nos termos retro-expedidos, com imediata implantação 

do benefício no sistema de pagamento da autarquia requerida, conforme 

regra do art. 497, caput, do CPC, com redação dada pela Lei nº 

10.444/2002 tratando-se de verba de nítido cunho alimentar, em respeito à 

dignidade da pessoa humana, com informes de que ele não teria outros 

meios de vida, reitero o adiantamento da tutela deferido na decisão de p. 

50/52” (sic).Leia-se: “Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido para restabelecer auxílio-doença ao trabalhador Jose Santana 

Barroso, com qualificação abaixo, segurado, nos termos retro-expedidos, 

com imediata implantação do benefício no sistema de pagamento da 

autarquia requerida, conforme regra do art. 497, caput, do CPC, com 

redação dada pela Lei nº 10.444/2002 tratando-se de verba de nítido 

cunho alimentar, em respeito à dignidade da pessoa humana, com 

informes de que ele não teria outros meios de vida, reitero o adiantamento 

da tutela deferido na decisão de p. 50/52”.IV - DISPOSIÇÕES 

FINAISPermanecem intactos os demais termos da sentença proferida no 
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presente feito. Publique-se e retifique-se o registro da sentença 

declarada, anotando-se. Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas 

e providências de praxe, observando-se em tudo a novel CNGC.Em razão 

do reduzido número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia 

da presente decisão como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA, 

caso necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 87639 Nr: 1005-62.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA DOS SANTOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido para conceder auxílio-doença 

à trabalhadora Elza dos Santos Rodrigues, com qualificação abaixo, 

segurada, nos termos retro-expedidos, com imediata implantação do 

benefício no sistema de pagamento da autarquia requerida, conforme 

regra do art. 497, caput, do CPC, tratando-se de verba de nítido cunho 

alimentar em respeito à dignidade da pessoa humana, com informes de 

que ela não teria outros meios de vida, confirmando a tutela antecipada 

deferida pela r. decisão de p. 40/41” (sic).Leia-se: “Isto posto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para conceder auxílio-doença à 

trabalhadora Elza dos Santos Rodrigues, com qualificação abaixo, 

segurada, nos termos retro-expedidos, com imediata implantação do 

benefício no sistema de pagamento da autarquia requerida, conforme 

regra do art. 497, caput, do CPC, tratando-se de verba de nítido cunho 

alimentar em respeito à dignidade da pessoa humana, com informes de 

que ela não teria outros meios de vida, confirmando a tutela antecipada 

deferida pela r. decisão de p. 40/41”.IV - DISPOSIÇÕES 

FINAISPermanecem intactos os demais termos da sentença proferida no 

presente feito. Publique-se e retifique-se o registro da sentença 

declarada, anotando-se. Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas 

e providências de praxe, observando-se em tudo a novel CNGC.Em razão 

do reduzido número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia 

da presente decisão como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA, 

caso necessário.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 111001 Nr: 1071-03.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISON DE CAMARGO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 DESIGNO audiência para oferecimento da proposta de remissão cumulada 

com medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade para 

o DIA 13 DE JUNHO DE 2018, ÀS 14H.

 Intimem-se pessoalmente o menor e seus representantes legais.

Comunique-se o Juízo deprecante.

 Ciência ao Ministério Público.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia do presente despacho como MANDADO.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 99182 Nr: 1609-52.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO FERREIRA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo audiência de instrução e julgamento para o DIA 16 DE MAIO DE 

2018, ÀS 09H00, devendo as partes serem intimadas juntamente com 

seus respectivos advogados para comparecerem à audiência designada, 

acompanhadas das testemunhas arroladas.

As partes terão o prazo de até 10 (dez) dias antes da data designada da 

audiência para arrolar suas testemunhas (art. 357, § 4º c.c. o art. 450, 

ambos do NCPC), as quais deverão comparecer independentemente de 

intimação. Caso se pretenda a intimação destas, as partes deverão 

formular requerimento neste sentido no prazo de 30 (trinta) dias antes da 

audiência, contendo a correspondente justificativa, na forma do § 4º, do 

art. 455, do NCPC.

Intimem-se.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 110294 Nr: 561-87.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACÁRIO HAEFFNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo audiência de instrução para oitiva da testemunha FRANCISCO 

ROBÉRIO DA SILVA CAVALCANTE, para o dia 24 DE MAIO DE 2018, ÀS 

15H.

Intime-se a testemunha.

Ciência ao Ministério Público.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia do presente despacho como MANDADO e OFÍCIO.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 85512 Nr: 2908-69.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELSO NOGUEIRA CARLOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO B. DOS SANTOS, SAVAGE 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME., BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEUMA TEREZINHA PORPORATTI 

CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, a fim de que 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca da certidão de fls. 129, 

requerendo o necessário ao prosseguimento do feito.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88396 Nr: 1624-89.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR PEREIRA CANGUÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALTAIR PEREIRA CANGUÇU, Cpf: 

02983211142, Rg: 1773952, Filiação: Maria Romilda Canguçu e Francisco 

Pereira Canguçu, data de nascimento: 02/02/1988, brasileiro(a), natural de 

Colíder-MT, convivente, vendedor/segurança, Telefone 66-96821197. 
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atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte autora/exequente, atualente em local 

incerto e não sabido, de que o valor depositado nos autos, referente à seu 

crédito, foi liberado e transferido para a conta corrente de seu Advogado, 

através do Alvará de nº 311125-3/2017, conforme fls. 137.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Patrícia Novaes Costa 

Dominguez, digitei.

Colíder, 04 de maio de 2018

Eriton Andrade da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 110919 Nr: 1011-30.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO RENATO COELHO, TANIA MARA MATTOS 

COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALMIR DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:10082, XENIA M. ARTMANN GUERRA - OAB:13.697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON LUIS WERNER - 

OAB:46881

 Vistos.

Designo audiência de instrução para oitiva das testemunhas da parte 

autora NELSON SILVIO ARANDA e PEDRO BATISTA LOPES para o dia 11 

DE JULHO DE 2018, ÀS 14H.

Intimem-se as testemunhas.

Comunique-se o Juízo deprecante.

Ciência ao Ministério Público.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia do presente despacho como MANDADO e OFÍCIO.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 86014 Nr: 3412-75.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBER BEZERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, acerca da 

decisão de fls. 64 constante nos autos e documentos de fls. 65/66, bem 

como, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se nos autos, 

requerendo o necessário ao prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 84343 Nr: 1737-77.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 Vistos.

Acolho o pleito do Ministério Público à fl. 100.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o DIA 11 DE 

JULHO DE 2018, ÀS 17H, devendo as partes serem intimadas juntamente 

com seus respectivos advogados para comparecerem à audiência 

designada, acompanhadas das testemunhas arroladas.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, a fim de que compareça ao ato 

designado acompanhada igualmente de no máximo três testemunhas, 

advertindo-a de que a sua ausência importará em extinção e arquivamento 

do processo.

As partes terão o prazo de até 10 (dez) dias antes da data designada da 

audiência para arrolar suas testemunhas (art. 357, § 4º c.c. o art. 450, 

ambos do NCPC), as quais deverão comparecer independentemente de 

intimação. Caso se pretenda a intimação destas, as partes deverão 

formular requerimento neste sentido no prazo de 30 (trinta) dias antes da 

audiência, contendo a correspondente justificativa, na forma do § 4º, do 

art. 455, do NCPC.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001388-18.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS TORNICH - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011324A (ADVOGADO)

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Numero do Processo: 1001388-18.2017.8.11.0009 AUTOR: 

MARCOS TORNICH - ME RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. 1) 

Inicialmente, cumpre esclarecer que a demora para proferir decisão no 

presente feito se justifica pela inconsistência do Sistema Pje quanto à 

organização dos andamentos processuais em suas respectivas pastas, o 

que dificulta a sua localização em meio a grande quantidade de processos 

virtuais existentes. 2) Preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil, RECEBO a petição inicial em todos os seus termos. 3) Nos 

termos do art. 98 do Código de Processo Civil, DEFIRO os benefícios da 

Justiça Gratuita à parte autora, podendo ser revogado a qualquer tempo, 

acaso verificadas as hipóteses legais. 4) DEFIRO o pedido de inversão do 

ônus da prova contido na inicial, com fulcro no artigo 6º, inciso VIII, do 

CDC, em razão da situação de hipossuficiência da parte autora em relação 

à parte requerida. 5) Almeja a requerente a concessão de tutela provisória 

de urgência de seu pedido, para que a requerida exclua ou se abstenha 

de inscrever o nome da empresa autora e seu sócio-proprietário nos 

diversos cadastros de proteção ao crédito. Pois bem. Para a concessão 

dos efeitos da tutela antecipada, mister a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, conforme aduz o referido art. 300 do CPC. A 

tutela antecipada é um instituto introduzido no direito processual civil para 

garantir a prestação jurisdicional efetiva e eficaz, vez que a justiça tardia 

é o mesmo que injustiça manifesta. Compulsando os autos, verifico que a 

pretensão do autor, não atende aos pressupostos autorizadores da 

concessão da tutela de urgência quanto à vedação à "negativação" do 

nome do consumidor, pois depende do cumprimento dos seguintes 

requisitos: a) que haja efetiva demonstração de que a contestação da 

cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em 

jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior 

Tribunal de Justiça; e b) que, sendo a contestação apenas de parte do 

débito, deposite o valor referente à parte tida por incontroversa, ou preste 

caução idônea. Sob uma ótica de cognição sumária, os elementos 

constantes dos autos não sugerem desde logo a presença concomitante 

dos mencionados requisitos. Com efeito, a simples alegação de suposta 

aplicação de juros extorsivos não permite que se conclua, por si só, pela 

fumaça do bom direito exigida para o atendimento de seu pleito. Dita 

circunstância, a toda evidência, não pode ser aferida em um juízo sumário 

de cognição, sendo necessário o aprofundamento da instrução 

processual. Dessa forma, INDEFIRO a tutela de urgência, destacando, 

entrementes, que a presente decisão calca-se na provisoriedade e, caso 

os autos apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. 
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6) Analisando os autos, entendo ser necessária a tentativa de conciliação 

entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 

dos envolvidos. Assim sendo, com supedâneo no inciso V, do artigo 139 

do CPC, e ainda, da norma ínsita na Resolução 125 do CNJ, após 

devidamente cumprida a liminar, DETERMINO a remessa dos autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, 

devendo a Secretaria desta Vara, designar data para realização de 

Sessão de Conciliação conforme pauta disponível, bem como intimar a 

parte autora para o seu comparecimento e, nos termos do artigo 334 do 

CPC/2015, citar o réu. 7) Destarte, caso inexitosa a conciliação, fica desde 

já o réu intimado para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação, conforme 

preceitua o art. 335, inciso I, do CPC. Deverá, ainda, neste caso os autos 

aguardar o decurso do prazo em secretaria. 8) Consigne-se no mandado 

que, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo Autor (CPC art. 344). 9) Após, com a apresentação de 

resposta, CERTIFIQUE-SE a Secretaria acerca da tempestividade e 

INTIME-SE parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação. 10) Decorrido o prazo do item “6”, sem 

apresentação de resposta, façam-me os auto conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se, servindo a presente decisão, no que couber, como 

MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA. Às providências. Colíder/MT, 

24 de março de 2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 57701 Nr: 1985-14.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO FELIX ME (CRIATIVA), CLAUDIO 

FELIX, MARIA JOSÉ DA SILVA FELIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, Renato Chagas Correa 

da Silva - OAB:MT/ 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora, para, no prazo de 

05(CINCO) dias, pugnar o que entender de direito, acerca da certidão do 

senhor oficial de justiça juntada aos autos nas fls. 78.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 89844 Nr: 2822-64.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR DE SOUZA NERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal promovida pela 

Justiça Pública contra ODAIR DE SOUZA NERES, para CONDENÁ-LO a 

uma pena de 03 (três) meses de detenção, por infração ao disposto no 

artigo 129, §9º, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006.O 

regime inicial de cumprimento da pena será o ABERTO, em atenção ao 

disposto no artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal;Incabível a 

substituição de pena do artigo 44, do Código Penal, vez que o crime foi 

cometido com violência a pessoa;Deixo de conceder a suspensão 

condicional da pena inserta no artigo 77, do CP, por entender que não é o 

suficiente a prevenção e repressão do crime em tela.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54344 Nr: 1781-04.2010.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR EDSON VENCONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TADEU THIAGO PINHEIRO PESSOA, Rg: 

40.424.355-1, Filiação: José Carlos Ferreira Pessoa e Leonilda da 

Conceição Pinheiro Pessoa, data de nascimento: 08/04/1984, brasileiro(a), 

natural de Presidente Prudente-SP, falecido aos: 10/10/2010. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO dos Sucessores da vítima Tadeu Thiago Pinheiro 

Pessoa, para retirada do bem apreendido nos autos, sendo: Uma 

motocicleta XL vermelha, chassi: 250BR-1020064, mediante comprovação 

de propriedade, no prazo de 90 (noventa) dias.

Despacho/Decisão: Autos nº. 1781-04.2010.811.0009 – Código nº. 

54344DespachoVistos, etc.Considerando que a sentença de fls. 427/428, 

deixou de dar destinação aos objetos apreendidos nos autos e ainda não 

entregue, descritos à fl. 36, chamo o feito à ordem para sanar referida 

irregularidade.1- Diante da absolvição do acusado do crime imputado na 

denúncia, determino que se proceda a intimação do réu, para que 

compareça junto a Administração do Fórum da Comarca de Colíder/MT, 

para retirada do bem (Veículo Gol, cor prata, placa CCH 4417 – SP) 

apreendido nos autos, mediante comprovação de propriedade, no prazo 

de 90 (noventa) dias.2- No concernente à motocicleta XL vermelha, 

chassi: 250BR-1020064, apreendida nos autos, tendo em vista o óbito da 

vítima, determino a devolução aos seus sucessores.A intimação deverá 

ser realizada no endereço da vítima informado nos autos.Não sendo 

encontrados sucessores em referido endereço, desde já determino a 

intimação destes por meio de edital. Decorrido o prazo de 90 (noventa) 

dias após a intimação sem o comparecimento de qualquer interessado, 

determino que seja realizada avaliação por oficial de justiça conforme 

distribuição pela central de mandados. 3- No tocante aos demais objetos 

apreendidos, tratando-se de 02 facas de tipo açougue e 01 faca de 

cozinha, por terem sido utilizados na prática do crimee que não mais 

interessam ao processo, determino sua destruição. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Colíder-MT, 18 de janeiro de 2018. Mauricio 

Alexandre RibeiroJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francieli Mocci 

Gaiardoni, digitei.

Colíder, 06 de maio de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81136 Nr: 2184-02.2012.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINEU LÚCIO MERGULHÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DINEU LÚCIO MERGULHÃO, Cpf: 

93121350900, Rg: 6.458.965-2, Filiação: Sebastião Lucio Mergulhão e de 

Divina Melchior Mergulhão, data de nascimento: 12/09/1972, brasileiro(a), 

natural de Metelândia-PR, solteiro(a), diarista, Telefone 66.96769729. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do réu para comparecer junto à 3ª Vara desta 

comarca a fim de indicar a forma pretendida para a restituição do valor 

pago a título de fiança, informando todos os dados necessários.

Despacho/Decisão: Autos n°: 2184-02.2012.811.0009 (Código 

81136)Autor: Ministério Público Estadual Réu: Dineu Lúcio MergulhãoAÇÃO 

PENALV I S T O S em correição.Cuida-se de ação penal vertida pelo 

Ministério Público em face de Dineu Lúcio Mergulhão, acusado da prática 
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do delito previsto 184, § 2º, do CP.Condenado à pena de detenção de 3 

meses, esta foi substituída por uma pena restritiva de direito, consistente 

no pagamento da prestação pecuniária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 

Contudo, durante a execução da sentença, operou-se a prescrição da 

pretensão executória, razão pela qual foi extinta a punibilidade do 

reeducando.Deste modo, considerando o pagamento de fiança no valor de 

R$ 1.000,00 (f.24), e, ante a extinção da punibilidade do reeducando, 

DETERMINO a devolução a ele, do valor pago a título de fiança, nos termos 

do artigo 337, do Código de Processo Penal, devendo ser intimado a 

indicar conta bancária para transferência do valor, no prazo de 30 dias, 

sob pena de ser depositado em conta do Juízo ate apresentação de 

requerimento. Oportunamente, arquivem-se os autos com as baixas e 

cautelas de estilo.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Colíder (MT), 14 

de setembro de 2017.Fabio PetengillJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francieli Mocci 

Gaiardoni, digitei.

Colíder, 06 de maio de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83249 Nr: 607-52.2013.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE PEREIRA SILVEIRA CEZAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HENRIQUE PEREIRA SILVEIRA CEZAR, 

Cpf: 01606938100, Rg: 1318071-1, Filiação: Valdomiro Pereira Silveira 

Cezar e Vilma Pereira Silveira Cezar., data de nascimento: 30/04/1985, 

natural de São -. Paulo-SP, solteiro(a), pintor e mecânico, Telefone (66) 

3541- 13-58. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do réu, para que compareça junto a Administração 

do Fórum da Comarca de Colíder/MT, para retirada do bem apreendido nos 

autos, mediante comprovação de propriedade, no prazo de 90 (noventa) 

dias

Despacho/Decisão: Autos nº: 607-52.2013.811.0009.Código Apolo nº: 

83249.Vistos.Considerando que a sentença de fls. 138-142 deixou de dar 

destinação ao objeto apreendido nos autos e ainda não entregue, 

descritos à fl. 51, chamo o feito à ordem para sanar referida 

irregularidade.Constato que inexiste nos autos qualquer prova de que o 

aparelho celular apreendido seja de origem ilícita. Sendo assim, 

DETERMINO que se proceda a intimação do réu, para que compareça junto 

a Administração do Fórum da Comarca de Colíder/MT, para retirada do bem 

apreendido nos autos, mediante comprovação de propriedade, no prazo 

de 90 (noventa) dias.Decorrido o prazo sem que o proprietário do bem 

manifeste interesse em reavê-lo, diante do lapso temporal de mais de 04 

anos da apreensão, bem como que referido bem não é passível de 

doação, assim como não mais interessa ao processo, determino, a 

DESTRUIÇÃO do objeto. Cumpra-se.Às providências.Colíder/MT, 03 de 

outubro de 2016.Suelen BarizonJuíza Substituta

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francieli Mocci 

Gaiardoni, digitei.

Colíder, 06 de maio de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91160 Nr: 65-63.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NONATO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAIMUNDO NONATO ALVES, Cpf: 

79043461253, Rg: 5224942, Filiação: Maria de Jesus Alves, data de 

nascimento: 20/03/1981, brasileiro(a), natural de Turiaçu-MA, solteiro(a), 

podador de arvores, Telefone 66-9712-3327. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do réu para que compareça junto à Administração 

do Fórum da Comarca de Colíder/MT, para retirada de um APARELHO 

CELULAR MARCA LG, no prazo de 90 (noventa) dias.

Despacho/Decisão: Autos nº. 65-63.2015.811.0009 – Código nº. 

91160DespachoVistos, etc.1. Ante a certidão de fl. 325, intime-se o réu 

por edital.2. Após, constatada a inércia, desde já fica decretada a perda 

do objeto em favor da União, devendo ser adotadas as providências 

necessárias para destruição do mesmo.3. Feito isso, arquive-se.Às 

providências.Cumpra-se. Expedindo-se o necessárioColíder/MT, 26 de 

fevereiro de 2018.Mauricio Alexandre RibeiroJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francieli Mocci 

Gaiardoni, digitei.

Colíder, 06 de maio de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93410 Nr: 1617-63.2015.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS VIEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIAS VIEIRA DOS SANTOS, Cpf: 

02538292913, Rg: 5.911.531-6, Filiação: José Ledo dos Santos e de 

Aparecida V. dos Santos, data de nascimento: 29/04/1973, natural de 

Cruzeiro D' Oeste-, solteiro(a), motorista - agricultor, Telefone 66. 

9978-8484. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO de possíveis herdeiros de Elias Vieira dos Santos, 

para no prazo de dez dias informar os dados bancários necessários ao 

levantamentos dos valores e ainda promover a retirada dos demais 

objetos já determinado à restituição

Despacho/Decisão: Vistos, etc.1. Em que pese o pleito ministerial de fls. 

298/299, para que os valores prestados como fiança sirva ao pagamento 

das custas, nos termos do artigo 336, CPP, deixo de adotar tal 

providência, por força do instituto da coisa julgada, tendo em vista que por 

ocasião da prolação de sentença (fl. 277-v) foi determinado a restituição 

dos valores.2. Outrossim, havendo notícias do falecimento do réu (fl. 295), 

determino que oficie-se a 1ª e 2ª Varas desta comarca para que informem 

a possível existência de inventário em nome do réu, devendo, em caso 

positivo, ser comunicado a existência dos valores e dos objetos 

apreendidos nestes autos a serem restituídos.3. Para o caso de não haver 

inventário em nome do réu, determino a intimação via edital de possíveis 

herdeiros, para no prazo de dez dias informar os dados bancários 

necessários ao levantamentos dos valores e ainda promover a retirada 

dos demais objetos já determinado à restituição.4. Decorrido o prazo sem 

qualquer aceno por parte de interessados, fica desde já decretada a 

perda tanto dos valores como dos objetos em favor da União, devendo ser 

solicitado a diretoria as providência para destruição dos objetos e a 

transferência dos valores.5. Após, arquive-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francieli Mocci 

Gaiardoni, digitei.

Colíder, 06 de maio de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 51410 Nr: 2124-34.2009.811.0009

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VANDERLEI APARECIDO BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VANDERLEI APARECIDO BORGES DA 

SILVA, Cpf: 35279192104, Rg: 224244, Filiação: Ribeiro da Silva e de 

Marlene Borges da Silva, data de nascimento: 24/01/1968, brasileiro(a), 

natural de Perola-PR, divorciado(a), servidor público municipal, Telefone 

(66) 9985-4452. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do requerente, para que no prazo de 10 (dez) dias 

promova a retirada do objeto apreendido neste juízo, sob pena ser-lhe 

decretada a perda em favor da União.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.1. Trata-se de pedido de restituição de 

objeto apreendido formulado por Vanderlei Aparecido Borges da Silva, 

qualificado nos autos, em face deste juízo.Verifica-se que a última 

manifestação do requerente no feito se deu ainda no ano de 2009 (fl. 13), 

de lá pra cá, não há qualquer aceno do mesmo.A sentença acolhendo o 

pedido de restituição foi prolatada na data de 13/05/2014 (fls. 

39/40).Tentada a intimação do requerente para retirada do objeto 

apreendido, todas as tentativas restaram infrutífera (fls. 46 e 50).Instado 

seu advogado para dizer seu atual paradeiro o mesmo quedou-se inerte 

(fl. 54).Pois bem.Inicialmente, anoto que é dever da parte manter nos autos 

seu endereço atualizado para que possa receber as comunicações 

relativas ao processo, presumindo-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço fornecido nos autos, por inteligência do artigo 274, parágrafo 

único, do CPC.No caso em tela, o requerente Vanderlei mudou seu 

endereço sem atualizar nos autos do processo, e ao que tudo indica 

encontra-se em local incerto e não sabido.Diante disso, em que pese a 

presunção de validade das intimações dirigidas ao endereço constante 

dos autos, hei por bem DETERMINAR sua intimação via edital, para que no 

prazo de 10 (dez) dias promova a retirada do objeto apreendido neste 

juízo, sob pena ser-lhe decretada a perda em favor da União.2. Para o 

caso de expirado o prazo assinalado no item anterior sem qualquer 

manifestação do requerente, desde já fica DECRETADA a perda do objeto 

em favor da União, devendo a secretaria comunicar a diretoria de foro 

para as providências, independentemente de nova ordem.3. Após, 

arquive-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francieli Mocci 

Gaiardoni, digitei.

Colíder, 06 de maio de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94240 Nr: 2226-46.2015.811.0009

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERIC LUCAS DA SILVA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HERIC LUCAS DA SILVA GONÇALVES, 

Rg: 2886087-0, Filiação: Cristiane Aparecida da Silva, data de nascimento: 

02/11/1996, brasileiro(a), natural de Colíder-MT, solteiro(a), auxiliar de 

produção na empresa jbs, Telefone 66.96931118. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do indiciado para que compareça junto a 

Administração do Fórum desta Comarca de Colider/MT para retirada do 

bem apreendido nos autos, mediante comprovação de propriedade. Bem 

como indicar a forma pretendida para a restituição do valor pago a título de 

fiança, informando todos os dados necessários, no prazo de 30 dias.

Despacho/Decisão: Autos nº. 2226-46.2015.811.0009 – Código nº. 

94240DespachoVistos, etc.1.INTIME-SE o indiciado via edital para fins de 

restituição do objeto apreendido, fl. 93, e da fiança, fl. 27/28 e 

37.2.Havendo o decurso do prazo e constatada a inércia do indiciado, 

desde já, fica DECRETADA a perda do objeto apreendido, o qual deverá 

ser destruído, e da fiança, devendo a serventia adotar as providências 

necessárias a sua transferência na forma de costume.3.Após, não 

havendo pendências, arquive-se. Às providências.Cumpra-se . 

Expedindo-se o necessário.Colíder/MT, 26 de abril de 2018.Maurício 

Alexandre RibeiroJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francieli Mocci 

Gaiardoni, digitei.

Colíder, 06 de maio de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100185 Nr: 2304-06.2016.811.0009

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GEDIEL MARTINS, Cpf: 07455675925, 

Filiação: Raquel Santos da Silva Martins e Jonior Martins, brasileiro(a), 

divorciado(a), Telefone 45++139-8819. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do ofensor GEDIEL MARTINS acerca da decisão 

abaixo transcrita, ficando ciente de que o descumprimento das 

determinações aqui constantes importará em motivo para a decretação de 

sua prisão preventiva (se solto estiver) ou será empecilho para que se 

beneficie da liberdade provisória (se preso estiver), a teor do que dispõe o 

artigo inciso IV, do artigo 313 do Código de Processo Penal, incluído pela 

Lei Maria da Penha.

Despacho/Decisão: Autos nº. 2304-06.2016.811.0009 – Código nº. 

100185DecisãoVistos, etc.1 - DEFIRO como requerido à fl. 40. Para tanto, 

MANTENHO as medidas protetivas deferida.2 – INTIME-SE a ofendida e o 

ofensor acerca da presente decisão, deixando este último ciente de que o 

descumprimento das determinações aqui constantes importará em motivo 

para a decretação de sua prisão preventiva (se solto estiver) ou será 

empecilho para que se beneficie da liberdade provisória (se preso 

estiver), a teor do que dispõe o artigo inciso IV, do artigo 313 do Código de 

Processo Penal, incluído pela Lei Maria da Penha.3 - Consigno que o Oficial 

de Justiça, quando da intimação, deverá comunicar a ofendida da 

necessidade do comparecimento no Balcão da Secretaria da Vara, 

quando decorrido o período de 6 (seis) meses a partir da intimação dessa 

decisão, para informar a necessidade da manutenção das medidas aqui 

deferidas, sob pena da sua inércia ensejar na extinção do feito.Às 

providências.Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.Colíder/MT, 16 de 

outubro de 2017.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francieli Mocci 

Gaiardoni, digitei.

Colíder, 06 de maio de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88841 Nr: 1972-10.2014.811.0009

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 EDITAL
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PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS PEREIRA DOS SANTOS, Cpf: 

00380647150, Rg: 2161816-0, Filiação: Sebastiana Coredina dos Santos e 

Dalcides Pereira dos Santos, data de nascimento: 17/03/1981, 

brasileiro(a), natural de Colider-MT, solteiro(a), pedreiro, Telefone 

66-9937-4989. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do ofensor CARLOS PEREIRA DOS SANTOS 

acerca da decisão abaixo transcrita, ficando iente de que o 

descumprimento das determinações aqui constantes importará em motivo 

para a decretação de sua prisão preventiva (se solto estiver) ou será 

empecilho para que se beneficie da liberdade provisória (se preso 

estiver), a teor do que dispõe o artigo inciso IV, do artigo 313 do Código de 

Processo Penal, incluído pela Lei Maria da Penha

Despacho/Decisão: Autos nº. 1972-10.2014.811.0009 – Código nº. 

88841DecisãoVistos, etc.1 - DEFIRO como requerido à fl. 135. Para tanto, 

MANTENHO as medidas protetivas deferida.2 – INTIME-SE a ofendida e o 

ofensor acerca da presente decisão, deixando este último ciente de que o 

descumprimento das determinações aqui constantes importará em motivo 

para a decretação de sua prisão preventiva (se solto estiver) ou será 

empecilho para que se beneficie da liberdade provisória (se preso 

estiver), a teor do que dispõe o artigo inciso IV, do artigo 313 do Código de 

Processo Penal, incluído pela Lei Maria da Penha.3 - Consigno que o Oficial 

de Justiça, quando da intimação, deverá comunicar a ofendida da 

necessidade do comparecimento no Balcão da Secretaria da Vara, 

quando decorrido o período de 6 (seis) meses a partir da intimação dessa 

decisão, para informar a necessidade da manutenção das medidas aqui 

deferidas, sob pena da sua inércia ensejar na extinção do feito.Às 

providências.Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.Colíder/MT, 16 de 

outubro de 2017.Maurício Alexandre RibeiroJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francieli Mocci 

Gaiardoni, digitei.

Colíder, 06 de maio de 2018

Francieli Mocci Gaiardoni Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 94526 Nr: 2390-11.2015.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ELCIO DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629

 INTIMAÇÃO do advogado Dr. Alexandre Alvim da Fonzeca para que, no 

prazo de 03 dias devolva os autos na Secretaria, sob as penas do art. 

431 da CNGC e 234 do CPC, a seguir transcritos: Art. 431. O Gestor 

judiciário manterá rigoroso controle sobre os prazos de devolução de 

autos em carga, providenciando a cobrança mensal por meio de intimação 

pela imprensa, por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, 

para devolução no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à 

vista fora de cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e 

comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa. Art. 234. Os advogados 

públicos ou privados, o defensor público e o membro do Ministério Público 

devem restituir os autos no prazo do ato a ser praticado. § 1o É lícito a 

qualquer interessado exigir os autos do advogado que exceder prazo 

legal. § 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 

(três) dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo. § 3o Verificada a falta, o juiz 

comunicará o fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil para 

procedimento disciplinar e imposição de multa. § 4o Se a situação envolver 

membro do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia 

Pública, a multa, se for o caso, será aplicada ao agente público 

responsável pelo ato.

§ 5o Verificada a falta, o juiz comunicará o fato ao órgão competente 

responsável pela instauração de procedimento disciplinar contra o membro 

que atuou no feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 35504 Nr: 2520-50.2005.811.0009

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS SILVA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Paulo dos Santos 

Roberte - OAB:MT 5.395-B, ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 INTIMAÇÃO do advogado Dr. Rogério Lavezzo para que, no prazo de 03 

dias devolva os autos na Secretaria, sob as penas do art. 431 da CNGC e 

234 do CPC, a seguir transcritos: Art. 431. O Gestor judiciário manterá 

rigoroso controle sobre os prazos de devolução de autos em carga, 

providenciando a cobrança mensal por meio de intimação pela imprensa, 

por correspondência, ou por mandado, conforme o caso, para devolução 

no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o direito à vista fora de 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à seção da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar 

e imposição de multa. Art. 234. Os advogados públicos ou privados, o 

defensor público e o membro do Ministério Público devem restituir os autos 

no prazo do ato a ser praticado. § 1o É lícito a qualquer interessado exigir 

os autos do advogado que exceder prazo legal. § 2o Se, intimado, o 

advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) dias, perderá o 

direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à 

metade do salário-mínimo. § 3o Verificada a falta, o juiz comunicará o fato 

à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento 

disciplinar e imposição de multa. § 4o Se a situação envolver membro do 

Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública, a multa, 

se for o caso, será aplicada ao agente público responsável pelo ato.

§ 5o Verificada a falta, o juiz comunicará o fato ao órgão competente 

responsável pela instauração de procedimento disciplinar contra o membro 

que atuou no feito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000532-20.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURÉLIO de tal (REQUERIDO)

P. P. MOREIRA - ME (REQUERIDO)

ROTA 101 NATAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000532-20.2018.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: EDSON 

FRANCISCO DONINI Parte Ré: REQUERIDO: ROTA 101 NATAL 

EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - ME, P. P. MOREIRA - ME, MARCO 

AURÉLIO DE TAL Finalidade: Intimar a(s) parte(s) requerente(s), através 

do(a) Advogado(a)/procurador(a), sobre a correspondência devolvida 

pelo correio com a informação “endereço insuficiente” o número Id 

13018059, para apresentar o novo endereço da parte promovida, para 

fins de citação/intimação. Colíder-MT, 03 de maio de 2018. SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010783-17.2014.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FACHADA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO FERREIRA FILHO (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 8010783-17.2014. 

8.11.0009; Finalidade: Intimar a requerente, através do(a) Advogado(a), 

quanto à Certidão do Oficial de Justiça que consta nos autos (ID 

12963817), para apresentar endereço atualizado do executado, no prazo 

de 05 dias. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000831-65.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO REVOREDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA ESTADO DE SÃO PAULO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000831-65.2016.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: SERGIO 

REVOREDO Parte Ré: EXECUTADO: FAZENDA PÚBLICA ESTADO DE SÃO 

PAULO . Finalidade: INTIMAR a(s) parte(s) requerente(s), através do(a) 

Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), para querendo, apresentar 

contrarrazões ao recurso inominado (id- 11490278) apresentado pela 

requerida, no prazo legal. Colíder, 07/05/2018. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 

35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001016-69.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BRITO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JIANDRA DA LUZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001016-69.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: PATRICIA BRITO 

DE MELO Parte Ré: REQUERIDO: JIANDRA DA LUZ . Finalidade: Intimar a 

parte requerente, através do advogado, por todo o teor da Contestação e 

documentos acostados aos autos no id. 12917602 e seguintes, pra 

querendo, apresentar contestação no prazo legal. Colíder, 07/05/2018. 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000435-20.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DJONATAN DA SILVA PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000435-20.2018.8.11.0009; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

DJONATAN DA SILVA PEIXOTO Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora apresentou pedido 

de desistência da ação por falta de interesse processual. Considerando 

que, no termos dos arts. 485, § 4°, do NCPC, a parte requerida não foi 

citada e, consequentemente, não apresentou contestação, HOMOLOGO o 

pedido de desistência e julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Cancelo a audiência anteriormente designada. Após o trânsito em julgado, 

o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Em razão do 

reduzido número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da 

presente sentença como MANDADO, caso seja necessário. Cumpra-se. 

Colíder, 03 de maio de 2018.

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 41/2018-CA

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MARCELO SOUSA MELO BENTO 

DE RESENDE, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE 

COMODORO, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS...

 CONSIDERANDO o que fora determinado pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, Desembargador Rui Ramos Ribeiro, no expediente nº 

0027989-71.2018.811.0000, suspendendo os prazos processuais, 

intimações e citações da 1ª e 2ª Vara desta Comarca, nos dias 09 a 11 de 

maio de 2018, em razão do treinamento dos servidores que será realizado 

em Cuiabá.

 CONSIDERANDO que nos dias 10 e 11 de maio de 2018 ambos os 

magistrados desta Comarca e assessoria estarão também presente em 

treinamento na Escola da Magistratura do Estado de Mato Grosso, acerca 

da implantação do PJe na comarca.

 CONSIDERANDO que a ausência dos magistrados na comarca impede 

uma prestação jurisdicional eficaz.

 RESOLVE:

 Art. 1° - Suspender o expediente da Comarca de Comodoro, nos dias 10 e 

11 de maio de 2018, tendo em vista a ausência dos magistrados neste 

período, em virtude da participação no treinamento na Escola da 

Magistratura, para implantação do PJe.

Art. 2° - Em razão do disposto no art. 1° desta Portaria, os prazos que se 

iniciariam ou venceriam nas referidas datas, serão prorrogados para o 

primeiro dia útil, conforme, inclusive, já fora determinado na portaria n. 

33/2018-CA.

Art. 3° - Qualquer medida de urgência deverá ser protocolada junto ao 

servidor plantonista, Felipe Michelin Fortes.

Art. 4° - Publique-se e cumpra-se, remetendo cópia à Corregedoria Geral 

da Justiça de Mato Grosso, à Ordem dos Advogados do Brasil – 

Subseção de Comodoro, ao Ministério Público e a Procuradoria Municipal, 

para conhecimento.

 Comodoro-MT, 07 de maio de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 102228 Nr: 1938-16.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INÊS DE FÁTIMA CAMERA DE VARGAS 

SCHREINER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON VELOZO, NOEMI PEREIRA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT, OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976

 Vistos.

Cuida-se de ação de anulação de negócio jurídico movida por MARIA INÊS 
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DE FÁTIMA CAMERA DE VARGAS SCHREINER movida em face de 

EMERSON VELOZO, MARCIA CRISTINA DA SILVA VELOZO E NOEMI 

PEREIRA SOARES em que as partes apresentaram acordo extrajudicial ao 

poder judiciário para homologação.

Decido.

Tendo em vista o acordo juntado aos autos, homologo por sentença o 

acordo celebrado pelas partes, sendo que suas cláusulas e condições 

ficam fazendo parte desta decisão e JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, III, do CPC.

Expeça-se mandado determinando o cancelamento da averbação junto à 

matrícula do imóvel conforme consta no acordo.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Nos termos do acordo homologado, as partes renunciam ao direito 

recursal voluntário, sendo assim, a presente sentença transita em julgado 

na data de sua publicação, após as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116079 Nr: 365-06.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCH JUÍNA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉTIMO PASSINATO, BEATRIZ FERRARI 

PASSINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA MARTINS 

VASCONCELOS - OAB:41443, RODRIGO QUINTANA FERNANDES - 

OAB:9.348, VANILZE LEMES DA SILVA - OAB:19563/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENETE VILELA SOUZA - 

OAB:16518, RENATA MARTINS VASCONCELOS - OAB:41443

 Vistos.

Cuida-se de ação de desapropriação por utilidade pública movida por PCH 

JUÍNA S/A, em face de SÉTIMO PASSINATO e sua esposa BEATRIZ 

FERRARI PASSINATO, em que a exequente apresentou acordo 

extrajudicial ao poder judiciário para homologação.

A exequente apresentou o acordo extrajudicial de fls. 230/236, a 

executada foi intimada a manifestar-se quanto ao acordo apresentado, 

apresentando a petição de fls. 249 informando a concordância com os 

termos do referido acordo.

Decido.

Tendo em vista o acordo juntado aos autos, homologo por sentença o 

acordo celebrado pelas partes, sendo que suas cláusulas e condições 

ficam fazendo parte desta decisão e JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, III, do CPC.

Expeça-se os devidos mandados ao CRI conforme solicitado no acordo 

homologado.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 18856 Nr: 63-94.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. D. DOS SANTOS - ME, EDNA DIAS DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A

 Vistos. (...) Posto isto, DEFIRO a penhora on line e, nesta oportunidade, 

anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores 

que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados. Os autos 

permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central. Em sendo positivo o 

bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta Única do Poder 

Judiciário. Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o 

bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo 

sistema BACEN JUD, que será juntado aos autos. Juntado aos autos o 

protocolo do bloqueio, a executada deverá ser intimada para, querendo, 

opor embargos. Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor 

do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora 

quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados 

será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Não 

efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias. A parte exequente 

deverá indicar bens à penhora no prazo de 05 dias. Caso a parte não se 

manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, fica desde já 

determinada a suspensão do presente feito com fundamento no artigo 921 

do CPC. Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se manifeste, 

determino o arquivamento dos autos. P. I. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Comodoro/MT, 27 de abril de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 79370 Nr: 2932-15.2015.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTÔNIO GUIMARÃES JOUAN JUNIOR, JOÃO 

BATISTA SULZBACHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LEANDRO VACARI, MARIA DE LURDES 

GIACOMIN VACARI, CORIOLANDO NOGUEIRA FRANCO, ALZIRA RAFAEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA SULZBACHER - 

OAB:6889/MT, MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR - 

OAB:10369

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA SULZBACHER 

- OAB:6889/MT, MARCO ANTONIO G. JOUAN JR. - OAB:10369/MT, 

ROBSON RONDON OURIVES - OAB:4998/O

 Vistos.

Assiste razão ao embargante, vez que a impugnação é sim tempestiva e 

será neste momento apreciada que nos embargos de declaração N 

76039/2017 constou expressamente que o valor da causa para efeitos de 

honorários advocatícios é aquele contido na inicial.

Assim sendo, julgo procedente a impugnação ao cumprimento de sentença 

afinal não é possível que o juízo de primeiro grau desconsidere a decisão 

prolatada pela 3ª Câmara de Direito Privado.

 Assim sendo, por não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO aos presentes embargos 

declaratórios para julgar procedente a impugnação ao cumprimento e 

sentença apresentada, afinal os honorários serão no valor de 15% sobre 

o valor atribuído à causa na inicial.

 Fixo honorários em 10% em favor do impugnante. Tal percentual, 

seguindo as regras de sucumbência, será calculado sobre o valor 

atribuído ao cumprimento de sentença (fls. 723 – R$ 818.364,98).

 P. I.

 Comodoro/MT, 4 de maio de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 116931 Nr: 713-24.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDO ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 116931.

Vistos.

1 – Designo o dia 09 de Agosto de 2018, às 16:30 horas, para realização 

de audiência de instrução e julgamento.

2 - Intimem-se a parte requerente e o INSS.

 3 – Intime-se o advogado da parte autora via DJE, para que tenha ciência 

desta decisão e comprove nos autos a intimação das testemunhas que 

serão ouvidas sob pena de perder o direito à produção da prova 

testemunhal.

 4 – P. I. Cumpra-se
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Comodoro/MT, 4 de maio de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 94441 Nr: 4088-04.2016.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IASMIN DA COSTA SILVA, FLÁVIA DA COSTA 

CEBALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, JOANA APARECIDA FERNANDES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIS SOUZA DA HORA - 

OAB:18933/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 94441.

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença, no qual a Exequente apresentou os 

cálculos nos moldes do art. 1º-F da Lei 9.494/97. Intimada, às folhas 183 a 

Fazenda não se opôs.

HOMOLOGO os valores apresentados pelo executado às fls. 177/180.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

expedição do precatório e/ou requisição de pequeno valor – RPV, 

conforme os cálculos apresentados às fls. 177/180.

Após, providencie o levantamento dos valores descriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para extinção.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 3 de maio de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 95643 Nr: 4652-80.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES JAÓ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSE DA SILVA SERVICOS DE 

TRANSPORTE COMODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA 

- OAB:12101/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5460

 Código 95643.

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração em que o embargante manifesta que 

não foi apreciado o pedido para condenação do requerido de condenação 

pelas perdas e danos sofridas em razão das atividades clandestinas.

De fato a sentença foi omissa neste ponto.

Como consequência do ato ilícito que resulta dano, surge o dever de 

indenizar. Nos autos a empresa requerida realizou transporte clandestino 

que se configura em ato ilícito, sendo que tal conduta causou prejuízo à 

autora.

Assim sendo, condeno a requerida a indenizar a autora, sendo que o valor 

da indenização será apurado na devida fase de liquidação.

 A presente decisão integra a sentença proferida em 12/04/2018.

Ante o exposto julgo procedentes os embargos de declaração.

P. I.

 Comodoro/MT, 4 de maio de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 100884 Nr: 1321-56.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOSTENER GONÇALVES FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA DE OLIVEIRA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ MIRANDA LUCION - 

OAB:21135, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20.746/O

 Posto isso, julgo improcedentes os pedidos da inicial. Deixo de condenar a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, ante o benefício da justiça gratuita. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, libere-se o valor 

depositado pela parte autora em seu favor e após autos ao 

arquivo.Comodoro, 4 de maio de 2018.Marcelo Sousa Melo Bento de 

ResendeJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 120358 Nr: 2185-60.2018.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MARCOS MADALOSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 – Tendo sido juntado documento que serve como prova escrita sem 

eficácia de título executivo, verifica-se que a ação monitória é pertinente 

(CPC, art. 700).

2 - Defiro, pois, de plano, a expedição do mandado de pagamento, de 

entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não 

fazer, com o prazo de 15 dias, nos termos pedidos na inicial, bem como 

para o pagamento de honorários advocatícios, estes equivalentes a 5% do 

valor da causa (CPC, art. 701), anotando-se, ainda, nesse mandado, que, 

caso o réu o cumpra, no prazo estipulado, ficará isento de custas 

processuais (CPC art. 701, § 1º).

3 - Conste ainda, do mandado que, nesse prazo, o réu poderá oferecer 

embargos, e, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial (CPC art. 700).

4 – O mandado de citação deverá ser encaminhado por meio de carta 

conforme solicitado.

5 – Devem também serem citados os garantidores por meio de mandado 

vez que moram na zona rural. JOÃO ANTONIO MADALOSSO, brasileiro, 

casado, agricultor, portador da Carteira de Identidade nº 9009784291 

emitida por SSP RS, inscrito no CPF sob n.231.346.900-04; sua cônjuge 

SARA FERREIRA DA COSTA, brasileira, casada, agricultora, portadora da 

Carteira de Identidade nº 1.378.520 emitida por SSP DF, inscrita na CPF 

sob nº 563.388.561- 91; ambos residentes e domiciliados na Fazenda 

Nossa Senhora Aparecida, BR 158, KM 96, Indianapolis, Barra do Garças 

– MT, CEP: 78.600-000.

6 – Deve parte autora recolher as custas remanescentes conforme 

certificado.

 7 – P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 4 de maio de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 74061 Nr: 762-70.2015.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CG, MG, DG, AG, AG, AG, MGB, DG, MGG, 

MGDO, MIGF, MGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIDIMO DE OLIVEIRA COSTA - 

OAB:GO/4.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12106

 Código 74061.

Vistos.

Tendo em vista a decisão no agravo de instrumento, suspendo o feito 
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enquanto se aguarda o julgamento do mesmo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 4 de maio de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 79276 Nr: 2899-25.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSO DE 

ASSOCIADOS DO OESTE DE MT- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ALEIXO DA SILVA ME, PAULO ALEIXO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 79276.

Vistos.

Indefiro o pedido formulado pela parte autora, uma vez que não estão 

cumpridos os requisitos para aplicação da medida expropriatória. 

Ademais, cabe salientar que tal diligência não é hipótese de convocação 

do executado para adimplir o débito constante na presente lide.

Deve ser consignado que a parte autora apenas alega que suas buscas 

restaram infrutíferas, porém, nada prova nos autos.

 TJ-RS - Agravo de Instrumento AI 70067015115 RS (TJ-RS) Data de 

publicação: 25/01/2016 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIO 

JURÍDICA BANCÁRIO. CITAÇÃO. CONSULTA AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. 

ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. Cabível a requisição judicial de 

informações acerca da localização da parte ré, mas antes deve haver a 

demonstração de exaurimento pela parte autora os meios ordinários de 

localização da parte adversa. No presente caso, inexiste demonstração 

de busca prévia pelo Banco do endereço citatório da parte adversa, tendo 

postulado, logo após a juntada de certidão negativa do oficial de justiça, a 

busca junto aos órgãos públicos. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70067015115, Vigésima 

Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado 

Neto, Julgado em 21/01/2016). Encontrado em: Vigésima Terceira Câmara 

Cível Diário da Justiça do dia 25/01/2016 - 25/1/2016 Agravo

Posto isto, INDEFIRO o pedido de arresto pelo sistema BACENJUD.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 4 de maio de 2018.

Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 34226 Nr: 2411-46.2010.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO MARCELO MACAÚBAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO GMAC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYNTHIA DURANTE - 

OAB:10282, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 Vistos.

Em face das impugnações e dúvidas suscitadas pelas partes, bem como 

os esclarecimentos prestados pela perita, intimem-se as partes para 

querendo se manifestarem em relação aos esclarecimentos prestados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 14169 Nr: 2078-07.2004.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO LOADYR DA 

SILVA JUNIOR - OAB:6757-B MT

 Vistos.

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com aviso 

de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não tiver 

procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses do 

§1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 15 

dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que em 

não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Não efetuado o pagamento voluntário tempestivamente, certifique-se e 

expeça-se, desde, então, mandado de penhora e avaliação.

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

CPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pela adjudicação dos bens eventualmente penhorados.

 Determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença, bem como seja certificado a 

existência de custas pendentes.

 P. I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 1414 Nr: 1220-05.2006.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ZUCATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que, devidamente intimada, a parte autora se quedou 

inerte, conforme certidões às folhas 223 e 227, arquivem-se os presentes 

autos sem baixa na distribuição.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35945 Nr: 640-96.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA, PAULO HENRIQUE 

RAMOS MACHADO, LUIZ FELIPE RAMOS MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - 

OAB:19.996-A/MT, GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONÇALVES - 

OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A OAB/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos.

Tendo em vista que foi juntado nos autos a decisão proferida em sede de 

agravo de instrumento, determino a intimação das partes para que se 

manifestem nos autos, tendo por base o que foi decidido no agravo.

 P. I.

 Comodoro/MT, 4 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 37793 Nr: 2491-73.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO LEONIDAS DE BRITO, KATIA COSTA 

TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS 
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SANTOS - OAB:156187/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:192649/SP

 Vistos.

1 – Atendendo ao disposto no artigo 1.284 da CNGC, determino que os 

presentes autos sejam arquivados.

2 – Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38820 Nr: 3518-91.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIBEMAR JOSE DE ALMIRANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB: 11877/MT

 Vistos.

Intime-se o requerente Ribemar Jose de Almirante, via DJE, por meio do 

seu procurador devidamente constituído nos autos, para que se manifeste 

acerca da petição de fls. 282.

P. I.

 Comodoro/MT, 4 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 25959 Nr: 113-52.2008.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA OLÍVIA ARTMANN, LEONARDO GIOVANI 

NICHELE, GABRIELA LEITE HEINSCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTAÇÃO DE ÁGUAS MINERAIS VALE DAS 

ARAUCÁRIAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTÔNIO PADOVANI 

- OAB:23.174 - PR

 Vistos.

Conforme solicitação de fls. 316/317, determino a transferência por meio 

de ordem eletrônica no sistema BacenJud para a conta única do Poder 

Judiciário.

Intimem-se as partes para que se manifestem.

 P. I.

 Comodoro/MT, 6 de maio de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35352 Nr: 49-37.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILLANO RESTAURANTE E LANCHONETE 

LTDA, ALDO FRANCISCO CANDIDO DA SILVA, WILSON CÃNDIDO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A

 Vistos.

Manifeste-se a parte exequente, em 10 dias, acerca da petição de fls. 180 

da União que informa a existência de crédito privilegiado nos termos do 

artigo 186 e 187 do CTN.

 P. I.

 Comodoro/MT, 7 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39259 Nr: 273-38.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBRAIM SARTORI, ESPÓLIO DE ADUILIO 

SARTORI, NOEMI TERESINHA SARTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MUCCI LOUREIRO DE 

MELO - OAB:144880/SP, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA 

- OAB:53612/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o recurso de apelação apresentado, intime-se por ARMP a 

parte recorrida para apresentar as contrarrazões, caso deseje.

Após o decurso de prazo, encaminhem-se os autos para o E. TJMT.

P. I.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 6 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39259 Nr: 273-38.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBRAIM SARTORI, ESPÓLIO DE ADUILIO 

SARTORI, NOEMI TERESINHA SARTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MUCCI LOUREIRO DE 

MELO - OAB:144880/SP, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA 

- OAB:53612/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Logo, sendo impossível homologar o acordo, cuida-se de desistência 

da ação, nos termos do art. 485, VIII do CPC, em razão da petição de 

extinção 103, 108-v/109, 117/117-v. Assim sendo, nego provimento aos 

presentes embargos declaratórios, por não haver obscuridade ou omissão 

na sentença atacada. Publique-se. Intime-se. Comodoro/MT, 5 de maio de 

2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 39365 Nr: 380-82.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINHA VERDE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES 

RURAIS ALTO JURUENA VI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME VILELA DE PAULA - 

OAB:OAB/MT 17447-A, OTÁVIO VIEIRA TOSTES - OAB:OAB/RO 6253, 

ROBERTO VENESIA - OAB:OAB/RO 4716, THAIANE BLANCH BENITES - 

OAB:OAB/MT 23580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de levantamento de valores existentes nos autos uma vez 

que não houve a realização da perícia ao qual o valor depositado se 

destinava.

Determino a liberação do valor constante nos autos conforme extrato de 

fls. 400 em favor do requerente por meio de alvará judicial eletrônico.

Intime-se o requerente para que informe os dados bancários para 

levantamento dos valores.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37054 Nr: 1753-85.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO JONK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT, LEOPOLDO LOADYR DA SILVA 

JUNIOR - OAB:6757-B MT
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 VISTOS, ETC.

Trata-se de Ação de Título Extrajudicial ajuizada por Banco do Brasil s/a 

em face de Juliano Jonk, ambos qualificados nos autos.

As partes entabularam acordo acerca do objeto dos presentes autos e 

requereram a homologação para os devidos fins.

É a síntese necessária.

Decido.

 Afiro a regularidade do acordo entabulado sendo as partes capazes e 

legítimas para tanto. As cláusulas do acordo encontram-se regulares e 

preenche os requisitos legais.

ISTO POSTO, HOMOLOGO o acordo de fls. 107/114 dos presentes autos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão.

Após, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, forte no 

art. 487, inciso III do Código de Processo Civil.

 Custas e honorários conforme acordo.

 Havendo necessidade de expedição de alvará, desde já o defiro, 

conforme acordado entre as partes.

Transitada em julgado, proceda-se a respectiva baixa na distribuição, com 

as anotações de estilo.

Após, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36921 Nr: 1620-43.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HONÓRIO CARLOS POMPERMAYER, NOIZE 

SILVA POMPERMAYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Trata-se de Execução de titulo Extrajudicial ajuizada por Banco do Brasil 

s/a em face de Honório Carlos Pompermayer e Noize Silva Pompermayer, 

ambos qualificados nos autos.

As partes entabularam acordo acerca do objeto dos presentes autos e 

requereram a homologação para os devidos fins.

É a síntese necessária.

Decido.

 Afiro a regularidade do acordo entabulado sendo as partes capazes e 

legítimas para tanto. As cláusulas do acordo encontram-se regulares e 

preenche os requisitos legais.

ISTO POSTO, HOMOLOGO o acordo de fls. 99/105 dos presentes autos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão.

Após, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, forte no 

art. 487, inciso III do Código de Processo Civil.

 Custas e honorários conforme acordo.

 Havendo necessidade de expedição de alvará, desde já o defiro, 

conforme acordado entre as partes.

Transitada em julgado, proceda-se a respectiva baixa na distribuição, com 

as anotações de estilo.

Após, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39335 Nr: 350-47.2012.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BARCELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO ACRE - OAB:

 VISTOS, ETC.

Abram-se vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33213 Nr: 1399-94.2010.811.0046

 AÇÃO: Declaração de Ausência->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFDS, EUNICE FERREIRA PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU NASCIMENTO DA SILVA, CARTÓRIO 

DO 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE COMODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 33213

Vistos, etc.

 Certifique o decurso do prazo para interposição de recurso cabível da 

sentença prolatada nos autos.

 Após, cientifique o autor pessoalmente que este está autorizado a 

proceder com a abertura do testamento, se houver, e ao inventário e 

partilha dos bens, como se o ausente fosse falecido, bem como informe 

nos autos se tomou tal providência no prazo de 30 (trinta) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 04 de maio de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 34985 Nr: 3168-40.2010.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO BRAZ, ELIZAMARA BALBINOT BRAZ, 

ELIZANDRA CAZELATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT, SANDRA VITÓRIO DIAS CÓRDOVA - OAB:369-B/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530-A, NESTOR MAYER - OAB:7618/MT

 Código: 34985

VISTOS, ETC.

Vislumbro que até o presente momento não foi efetuada a liquidação da 

sentença deste modo, intimem-se as partes para apresentarem pareceres 

ou documentos elucidativos acerca do quantum devido pela parte 

executada [art. 510, CPC] no prazo de 15 (quinze) dias, sem prejuízo de 

posterior nomeação de perito judicial às suas expensas.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 04 de maio de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38816 Nr: 3514-54.2011.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINHA VERDE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAÍDES LAZARETTI MASUTTI, ANEY 

MARTINS EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILMARA GIMENES NAVARRO - 

OAB:2288/RO, WASHINGTON RODRIGUES DIAS - OAB:12363/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 Código 38816

Vistos, etc.

 Intimem/notifique-se o perito nomeado nestes autos pessoalmente, para 

que, apresente o laudo pericial no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, 

sob pena de revogação da nomeação, perca dos honorários periciais, 

devendo ainda ser consignado no mandado que o descumprimento do 

encargo no prazo acima estabelecido acarretará comunicação por meio 

deste juízo à corporação profissional respectiva, além de imposição de 

multa cujo valor será fixado em momento posterior com fulcro no art. 468, 

II, §1º, CPC.
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 Decorrido o prazo acima estabelecido sem a apresentação do laudo 

pericial, certifique-se e, após voltem-me conclusos para deliberação.

Se necessário, expeça carta precatória para tanto.

Cumpra-se com a MÁXIMA URGÊNCIA (processo META 02/2018).

Comodoro-MT, 04 de maio de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 29976 Nr: 1054-65.2009.811.0046

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR ZATT TRENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:7657-B/MS, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 29976

 Vistos, etc.

 Cite-se o requerido no novo endereço declinado nos autos, fazendo 

constar as advertências da decisão de fls. 69/70.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 04 de maio de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38491 Nr: 3190-64.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GUSTAVO ROCHA DE SOUZA, VALDIR 

ANTONIO DE SOUZA, TEREZINHA ROCHA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAÚJO DE OLIVEIRA - OAB:6.005A

 Cód. 38491

VISTOS, ETC.

 Cadastre o novo advogado do exequente de fls. 189, bem como o 

respectivo advogado dos executados no sistema Apolo de fls. 147/148, 

caso já não o tenha feito.

 Ademais, cumpra-se na íntegra o despacho exarado às fls. 187, 

sobretudo no que diz respeito à realização de nova avaliação.

 Desde já, a diligência para o cumprimento do ato determinado ficará a 

cargo do executado, posto que foi tal parte que contestou quanto a 

avaliação anterior. Intime-o para no prazo de 30 (trinta) dias recolher as 

diligências necessárias para o cumprimento do ato.

 Efetuado o cumprimento e apresentado nos autos a nova avaliação, 

cumpra-se o penúltimo parágrafo do despacho de fls. 187.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 04 de maio de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39342 Nr: 357-39.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERONITA VARESCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAYNE MARIA RUIZ - 

OAB:22706

 Código 39342

Vistos, etc.

 Considerando que não se tem notícias nos autos acerca de abertura de 

inventário, o polo passivo deve ser preenchido pelos herdeiros do “de 

cujus”.

 Desta feita, cadastre o advogado do (s) executado no sistema Apolo, 

caso já não o tenha feito.

 Após, considerando que o (s) executado (s) compareceu (am) 

espontaneamente nos autos fica suprida a falta de citação deste (s). Para 

tanto, intime-se a parte exequente por meio de seu advogado constituído, 

via DJE, para que no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste a respeito do 

requerimento apresentado de fls. 112/126.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 04 de maio de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38909 Nr: 3607-17.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSO DE 

ASSOCIADOS DO OESTE DE MT- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ODIL DA SILVA, BRASIL DA SILVA, 

ALVARO FABRICIO CAVALHEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:OAB/MS 11.751, DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5730-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 Código 38909

VISTOS, ETC.

 Trata-se de Ação de Execução de título extrajudicial interposta por 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Oeste de 

MT-Sicredi em face de José Odil da Silva e outros todos devidamente 

qualificados.

É o relato do necessário, proceda à serventia da seguinte forma:

 1) Diligencie junto a Instância Superior para o fim de ser verificado nos 

autos se já houve a análise da liminar pleiteada;

 2) Permaneçam os autos em cartório até a apreciação da tutela de 

urgência recursal requerida em sede de agravo de instrumento.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 04 de maio de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38852 Nr: 3550-96.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINHA VERDE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA YUKIE YOSHIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILMARA GIMENES NAVARRO - 

OAB:2288/RO, WASHINGTON RODRIGUES DIAS - OAB:12363/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TULIO MARCELO DENIG 

BANDEIRA - OAB:26713PR

 Código: 38852

VISTOS, ETC.

 Trata-se de cumprimento de sentença requerida por Linha Verde 

Transmissora de Energia S/A em face de Sandra Yukie Yoshida todos 

devidamente qualificados nos autos.

 É o relato do necessário.

 1) Aponhe o (a) senhor (a) Gestor (a) Judicial sua assinatura na certidão 

de fls. 144;

 2) Indefiro o requerimento retro, considerando que não consta nos autos 

procuração que tenha sido outorgada em favor da peticionante tampouco 

substabelecimento.

 3) Não havendo mais pendências e tampouco custas a serem recolhidas, 

arquivem-se os presentes autos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 04 de maio de 2018.
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Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36714 Nr: 1413-44.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI - OESTE - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL 

DO OESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEDIR HENRIQUE PALHARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Igor Amadeu Coco Rubin - 

OAB:MT 8.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 Código n°. 36714

 Vistos, etc.

 Trata-se de execução de título extrajudicial postulada por Sicredi Oeste 

Cooperativa de Crédito Rural do Oeste de Mato Grosso em desfavor de 

Enedir Henrique Palharin.

Citação da executada às fls. 34.

Derradeiramente este juízo prolatou sentença extintiva.

É o relato do necessário.

 Consoante novel Código de Processo Civil a possibilidade de extinção do 

processo sem resolução do mérito, na forma do inc. III do art. 485, CPC, 

pressupõe a necessidade de intimação pessoal prévia da parte inerte, o 

qual não ocorreu no caso em comento.

 É cediço que para fins de extinção do processo por inércia da parte, 

necessária a intimação pessoal da parte para que supra a falta, dando o 

devido andamento do feito em 05 (cinco) dias. Somente após esta 

diligência e havendo persistência na inércia pela parte negligente é que 

será possível a extinção do feito.

 Ante as considerações constantes das razões do recurso, retrato-me 

para tornar sem efeito a sentença extintiva.

 Sem prejuízo, desde já DETERMINO a intimação pessoal do exequente 

para que proceda com o devido impulsionamento do feito em 05 (cinco) 

dias.

 Caso permaneça silente a parte exequente, intime a parte executada, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias requeira o que entender de direito 

conforme preceitua a súmula 240 do STJ.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 04 de maio de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 26948 Nr: 1085-22.2008.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELINDA DALEMOLLE PIENIZ, ESPÓLIO DE MÁRIO 

JORGE PIENIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo, SIRLEI DE OLIVEIRA, MARLA 

PARMEGGIANI, D. O. P - Menor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL OCTACILIO BOHN 

EDLER - OAB:65137/RS, JORGE AUGUSTO BANZA DE ARRUDA - 

OAB:69.530/RS, LENILDO NUNES PEREIRA - OAB:3538/RO

 Código 26948

Vistos, etc.

 Cadastre o novo advogado do (s) herdeiro (s) de fls. 381, caso já não o 

tenha feito. De igual modo, cadastre o advogado da arrendatária apontado 

às fls. 207.

 Intime-se o inventariante para juntar nos autos a GIA-ITCD eletrônica 

emitida pela PGE/MT no prazo de 30 (trinta) dias.

 Determino a realização de avaliação judicial do bem imóvel arrendado nos 

autos objeto de discussão nestes autos de inventário, devendo ser 

descrito de forma pormenorizada na ocasião a quantidade de área 

arrendada, bem como outros bens que componham o acervo a ser 

inventariado.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 04 de maio de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 67770 Nr: 1316-39.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA APARECIDA DOS SANTOS BOZOKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATO-GROSSENSES 

S.A CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Ante o exposto, ARBITRO os honorários periciais no importe de R$ 

2.980,00 (dois mil novecentos e oitenta reais) o qual deverá ser reajustado 

com base no IPG-M quando do pagamento ao final pelo vencido.Intimem-se 

o perito nomeado nos autos para dar início aos trabalhos imediatamente 

devendo este observar o prazo já estabelecido nos autos para conclusão, 

bem como a Seção X, Capítulo XII, do Código de Processo Civil 

vigente.Cumpra-se com celeridade por tratar de feito relativo a META 

02/2018.Comodoro-MT, 04 de maio de 2018.Antonio Carlos Pereira de 

Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 36407 Nr: 1104-23.2011.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA RODRIGUES RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEOCINA GERALDA DE SOUZA, SERRANA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681, MARIA LINEIDE RAMOS DOS ANJOS 

MACHADO - OAB:4542

 DECRETO a revelia de Serrana Empreendimentos Imobiliários LTDA. 

Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, estando 

em ordem e não vislumbrando nulidades ou preliminares a serem 

apreciada, DECLARO SANEADO O PROCESSO. Fixo como ponto 

controvertido o atendimento, pelo requerente, dos requisitos legais para o 

reconhecimento da usucapião. Vale observar que, a despeito da ausência 

de oferta de contestação nos autos, a revelia, na espécie, não opera seu 

efeito material, considerando a natureza da ação e o tratamento 

diferenciado deste tipo de demanda, ao que se soma a insuficiência da 

prova documental que ornamenta a inicial para a comprovação dos 

requisitos da usucapião. No tocante ao requerimento de produção de 

prova testemunhal, DEFIRO-O para que se possa, com segurança, aferir a 

veracidade dos fatos aduzidos na exordial. Sem prejuízo, NOMEIO desde 

já defensor dativo ao autor da demanda, considerando a ausência de 

Defensor Público na comarca e por tratar-se de feito atinente à meta 

02/2018, a advogada Rosangela Bordinhão Baiaroski da Silva. Intime-se a 

referida patrona pessoalmente acerca desta nomeação. Informo desde já 

que os honorários serão arbitrados quando da prolação de sentença. Para 

tanto designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 05 de junho 

de 2018 às 13h:30min, oportunidade em que serão inquiridas as partes e 

testemunhas arroladas. Intime-se a parte autora pessoalmente, por 

trata-se de pessoa outrora assistida pela Defensoria Pública. Fixo o prazo 

de 15 (quinze) dias úteis para (re) ratificação dos róis de testemunhas 

(que deverão conter, sempre que possível: nome, profissão, estado civil, 

idade, número de CPF, número de identidade e endereço completo da 

residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37297 Nr: 1996-29.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ODIL DA SILVA, IZABEL WINGENBACH DA 

SILVA, IVETE ROSANE MACHADO CAVALHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 VISTOS, ETC.

Certifique-se se houve a intimação do devedor acerca dos valores 

bloqueados nestes autos.

Acaso tenha sido intimado, elabore-se novo alvará de levantamento em 

nome do beneficiário/do advogado do beneficiário, desde que este tenha 

poderes especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário. Com relação aos 

honorários sucumbenciais estes deverão efetuados em nome do 

causídico e de forma apartada ao valor principal, caso não tenha 

requerido de forma diversa, de forma eletrônica pelo sistema SisconDJ e 

com crédito/transferência para a conta bancária indicada.

Cientifique-se a parte beneficiária ou seu sucessor, através de qualquer 

meio de comunicação da liberação do depósito judicial - art. 448 e ss. 

CNGC/MT.

 Determino que dê ciência ao (à) advogado (a) constituído (a), através de 

publicação no DJE ou outro meio legal OU defensor público mediante 

remessa eletrônica/física dos autos, para que esclareça se dá integral 

quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo de 10 (dez) 

dias “in albis” será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - art. 924, 

II, c/c art. 925. Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o 

prazo sem manifestação, volte-me concluso para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 38022 Nr: 2720-33.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO PINZON ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571/B, JOÃO BATISTA ARAUJO BARBOSA - 

OAB:9847/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALCIR R. DE VARGAS - 

OAB:MT 05881, RODRIGO MOURA DE VARGAS - OAB:14.912-A/MT

 VISTOS, ETC.

Verifico que há valores que se encontram depositados nos presentes 

autos.

Nessa senda, determino que a Senhora Gestora proceda à transferência 

do montante de R$ 4.000,00 conforme requerido.

Caso o montante não esteja devidamente vinculado aos autos, 

diligencie-se o Senhor Gestor junta a Conta Única, solicitando a 

vinculação.

Após, intime-se o Banco para que apresente conta para fins de devolver 

os valores indisponíveis efetuados mediante sistema BACENJUD.

Por fim, cumpra-se o item ‘4’ da decisão de fl. 114.

Proceda-se a secretaria com o cadastramento nos autos para que as 

intimações sejam feita em nome do patrono aludido à fl. 116.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 32657 Nr: 844-77.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MASCARELLO, GELSON IVAN 

FOLETO, NEUZA DETOFOL FOLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEMÁRIO SECCO - 

OAB:724/RO, LEONARDO GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT, NEUZA 

DETOFOL FOLETO - OAB:4313/RO

 VISTOS ETC.,

Defiro o pedido de suspensão de fl. 119, determinando a suspensão do 

feito conforme disposto no artigo 10, da lei 13.340/06.

Decorrido a suspensão pelo prazo solicitado, intime-se o exequente para 

promover o devido andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção, conforme o disposto no art. 580, caput, da 

CNGC/MT, tendo em vista que o presente feito desenrola-se há 

aproximadamente 08 (oito) anos.

Consigne-se na intimação a advertência de que em não sendo dada 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular do feito ou caso o 

pleito seja de mera vista dos autos, prorrogação de prazo ou nova 

suspensão, serão os autos extintos, conforme disposto no art. 580, § 2º, 

da CNGC/MT, haja vista que o Poder Judiciário não pode nutrir demandas 

infindáveis à espera do bel prazer e conveniência da parte exequente em 

se manifestar contribuindo para a irrogação da pecha de moroso ao 

Judiciário.

Consigno que tal medida não gerará prejuízo ao autor que terá em seu 

favor uma certidão de crédito para futura cobrança, nos termo do artigo 

583, da CNGC/MT.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 18051 Nr: 2759-40.2005.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B.B.M. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO WEBLER, EUNICE INES M. 

WEBLER, GUILHERME PIRAMIDES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME PYRAMIDES 

BARBOSA - OAB:MT/11043-B

 Código 18051

Vistos, etc.

 Trata-se de Ação monitória convertida em execução de título judicial 

requerida por BBM Comércio de Combustíveis LTDA em face de Francisco 

Webler e outra todos devidamente qualificados nos autos.

É o relato do necessário.

 1) Retifique a capa dos autos e sistema Apolo para o fim de fazer constar 

o novo advogado do exequente de fls. 82;

 2) Aponhe a senhora Gestora Judicial sua assinatura na certidão de fls. 

95;

 3) Intime-se a parte exequente pessoalmente, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar o devido impulsionamento do feito, sob pena de arquivamento 

dos autos.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 04 de maio de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 21955 Nr: 2973-94.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCELITO FOLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3.551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEUZA DETOFOL FOLETO - 

OAB:4313/RO

 Código 21955

Vistos, etc.

 Trata-se de Execução de título extrajudicial requerido por Bayer 

Cropscience LTDA em face de Jocelito Foleto todos devidamente 

qualificados nos autos.

 Citado da presente demanda o executado não adimpliu a dívida em 

comento.

 Derradeiramente, requereu o exequente a penhora de cotas sociais do 

executado.

É o relato do necessário.

 Consoante permissivo legal previsto no art. 861 e ss do CPC, plenamente 

cabível o pleito requerido pelo exequente. Desta feita, DEFIRO o pedido de 

penhora de quotas do capital social integralizadas pelo executado junto à 
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empresa Transportes Imaral LTDA-ME, lavrando-se o pertinente termo de 

penhora. Se necessário expeça carta precatória para tanto.

 Intime-se pessoalmente o executado para eventual impugnação – art. 

847,CPC.

 De igual modo, desde já, registro a indisponibilidade das quotas sociais da 

empresa Transportes Imaral LTDA-ME pertencentes ao executado.

 Decorrido o prazo previsto no art. 874, CPC, sem qualquer oposição do 

executado, intime-se por carta com AR a empresa Transportes Imaral 

LTDA-ME para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias sobre eventual 

pedido de adjudicação das quotas do capital social integralizadas.

 Empós, o decurso do prazo legal supra, sem irresignações, expeça-se a 

competente carta de adjudicação em favor do exequente e o competente 

alvará judicial ficando o exequente autorizado a transferir para si ou a 

quem este indicar referidas quotas.

Havendo oposições, certifique-se e venham os autos conclusos.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Comodoro-MT, 04 de maio de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 107880 Nr: 4418-64.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO RECIO GARCIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRICA NUNES GUIMARÃES 

COSTA - OAB:4704/RO

 VISTOS, ETC.

Elabore-se cálculo de pena atualizado.

Intimem-se as partes acerca do cálculo.

Após, certifique-se se o recuperando está cumprindo as condições 

estabelecidas regularmente.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 20930 Nr: 2002-12.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO OESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO FABRICIO CAVALHEIRO DA SILVA, 

ANTÔNIO FIDÉLIS DA SILVA ZAMO, MARIA LUIZA PINZON ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEAN PAUL HUNHOFF - 

OAB:5730-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR AMADEU COCCO RUBIN 

- OAB:MT/8402

 Código n°. 20930

Vistos, etc.

 Trata-se de execução de título extrajudicial postulada pela Cooperativa de 

crédito rural do oeste de Mato Grosso em desfavor de Alvaro Fabricio 

Cavalheiro da Silva e outros.

 Penhora de bem móvel realizada às fls. 70.

Restrição de numerários às fls. 83/85.

 Exceção de pré-executividade rejeitada às fls. 131/132.

Nova restrição de numerários efetuada às fls. 140/142.

Sentença extintiva às fls. 145.

É o relato do necessário.

 1) Certifique o trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos às fls. 

145, caso já não o tenha feito;

 2) Cadastre o advogado do executado no sistema Apolo, caso já não o 

tenha feito;

 3) Não havendo mais pendências, arquive-se os autos, devendo na 

oportunidade encaminhar os autos a Central de arrecadação e 

arquivamento;

Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 04 de maio de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 29463 Nr: 297-71.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUTURO COMÉRCIO DE REPRESENTAÇÃO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSIO CARLOS GAZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAÚJO DE OLIVEIRA - OAB:6.005A

 Ante o exposto, DETERMINO a alienação antecipada do bem penhorado a 

fim de lhes preservar os respectivos valores, tendo em vista a sua 

depreciação natural em virtude do transcurso do tempo. Fica o depositário 

do bem penhorado autorizado a vendê-lo pelo valor real de mercado, o 

qual deverá posteriormente depositar o valor advindo da comercialização 

em conta judicial até a resolução do imbróglio. Cientifique o depositário que 

o bem em questão deverá ser comercializado pelo valor real de mercado. 

Outrossim, DETERMINO que a senhora Gestora Judicial diligencie junto ao 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso acerca da necessidade de 

encaminhamento da presente execução a Superior Instância, 

considerando que esta deve tramitar em apenso até o trânsito em julgado 

dos embargos à execução ou decisão em sentido contrário. Por fim, 

ATENTE-SE a serventia para não fazer às vezes de magistrado, 

considerando que sequer existe decisão que tenha determinado o 

desapensamento, sob pena de extração de cópias para apuração de 

eventual infração administrativa.Intimem-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 04 

de maio de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 67684 Nr: 1244-52.2014.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Marcelo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANEY MARTINS EVANGELISTA - 

OAB:12615-A/MT, LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA - 

OAB:11343-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131

 Código 67684

Vistos, etc.

 Trata-se de Ação monitória convertida em execução interposta por Luiz 

Carlos da Silva em face de João Marcelo de Souza todos devidamente 

qualificados.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

 Compulsando os autosm, vislumbro que a parte requerida/executada 

insurge contra os atos expropriatórios requeridos pelo credor, sob o 

argumento de que esta nao teria sido intimada do decisum de fls. 

40/40-verso.

 A meu ver ainda que a parte não tenha optado pela oposição de 

embargos à execução, mas seu comparecimento espontâneo nos autos, 

através de advogado legalmente constituído, gera o direito de ser 

igualmente intimado dos atos processuais, sob pena de evitar decisão 

surpresa e a consequente nulidade destes atos.

 1) Cadastre o advogado do requerido no sistema Apolo, caso já não o 

tenha feito.

 2) Desta feita, certifique se a advogada do requerido/executado foi 

intimada do decisum de fls. 40/40-verso.

 3) Caso a certidão retro seja no sentido de que a advogada em questão 

não foi intimada, DECLARO NULO os atos processuais posteriores à 

publicação do decisum de fls. 40/40-verso. Determino, por conseguinte, a 

reabertura do prazo recursal em favor da parte prejudicada.

 4) Caso a certidão retro seja no sentido de que a advogada em questão 

foi intimada, venham-me os autos conclusos para apreciação do pedido de 

Bacenjud requerido pelo credor.

 Intime-se.

Cumpra-se.
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Comodoro-MT, 04 de maio de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33973 Nr: 2159-43.2010.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDALVA LEMOS DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TULIO CARLOS CANATO, ESPOLIO RONALDO 

DE SOUZA PESCADOR, HDI SEGUROS S.A, SANDRELI FERRER 

PESCADOR, ANA CLARA FERRER PESCADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ABRAHÃO ELIAS - 

OAB:1223/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A, PAULA MENDES DE FARIAS MELLO DE ARAUJO - 

OAB:176951

 Código 33973

VISTOS, ETC.

 Trata-se de Ação de Procedimento Comum interposta por Lindalva Lemos 

de Abreu em face de Tulio Carlos Canato e outros todos devidamente 

qualificados.

 Contestações e impugnações apresentadas nos autos.

É o relato do necessário.

 Impulsiono o feito da seguinte maneira:

 1) Certifique-se a senhora Gestora Judicial a tempestividade das 

contestações apresentadas nos autos;

 2) Proceda a serventia com as correções necessárias no sistema Apolo 

para fazer constar o patrono de todos os requeridos, caso já não o tenha 

feito;

 3) Intimem-se as partes por meio de seus patronos via DJE/carga 

eletrônica, para que, em 05 (cinco) dias [art. 218, §1º, CPC] prazo este, 

que será contado em dobro no caso do art. 186, CPC, especifiquem as 

provas que pretendem produzir, justificando de forma fundamentada a 

necessidade de realização destas.

 4) Na mesma oportunidade em consonância com o princípio da celeridade 

processual intimem-se as partes para que caso queiram apresentem 

perante este juízo para posterior apreciação, delimitação consensual das 

questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do art. 

357, CPC.

 5) Após, voltem-me conclusos para apreciação da (s) preliminar (es) 

suscitada (s) em sede de contestação e saneamento se necessário o for.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 04 de maio de 2018.

 Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 30312 Nr: 1350-87.2009.811.0046

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS ANTONIO PINZON ZAMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:MT 5.427-B, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9.724/MT

 Código 30312

Vistos, etc.

 Trata-se de Ação monitória convertida em execução de título judicial 

requerida por BBM Comércio de Combustíveis LTDA em face de Francisco 

Webler e outra todos devidamente qualificados nos autos.

 Compulsando os autos, vislumbro que o magistrado que me antecedeu 

julgou procedente a pretensão inicial, para o fim de constituir de pleno de 

direito o título executivo judicial.

 Interposto recurso de apelação nos autos, este foi improvido pela 

Instância Superior.

É o relato do necessário.

 1) Ciência às partes do retorno dos autos da Instância Superior;

 2) Intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado constituído, 

mediante publicação no Diário da justiça eletrônico, para o fim de que no 

prazo de 15 (quinze) dias apresente peça de cumprimento de sentença 

com todo os requisitos insculpidos no art. 524 e ss do CPC.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 04 de maio de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 18301 Nr: 2945-63.2005.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON TEODORO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB: 18.603/B /MT, JULIANA GARCIA RIGOLIN - 

OAB:18067/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 

8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B, RAFAEL ENDRIGO DE FREITAS FERRI - OAB:2832/RO

 DETERMINO o cancelamento da indisponibilidade de numerários realizada 

nestes autos.Ressalto que a instituição financeira deverá realizar tal 

intento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar desta ordem de 

cancelamento. Não havendo possibilidade de cancelamento da 

indisponibilidade por este magistrado, desde já se diligencie a serventia 

para o fim de restituir os valores outrora restritos nos autos. Caso 

necessário, requisite do impugnante os dados bancários necessários para 

devolução dos numerários e expeça o competente alvará.Sem prejuízo, 

desde já:1) Expeça mandado de penhora dos bens imóveis apontados às 

fls. 128, bem como proceda com a respectiva avaliação de tal bem. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, 

intime-se o cônjuge da (o) executada (o) salvo quando forem casados sob 

o regime de separação total dos bens [art. 842, CPC]; 2) Cientifique-se o 

executado na ocasião que poderá este no prazo de 10 (dez) dias contado 

da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, 

desde que comprove que lhe será menos oneroso e não trará prejuízo ao 

exequente [art. 847, CPC]. 3) Ademais, intime-se a (o) exequente para 

tomar as providências pertinentes tendo em vista o que dispõe o art. 799, 

I, c/c art. 804 ambos do CPC; 4) Intimem-se a parte exequente por meio de 

seu advogado mediante publicação no diário da justiça eletrônico – DJE, 

para o fim de manifestar se tem interesse na adjudicação; 5) Demonstrado 

interesse na adjudicação, intime-se a executada, em obediência ao 

disposto no art. 876, §1º, do CPC, para ciência e eventual manifestação 

quanto ao referido pedido de adjudicação, no prazo de 05 dias, sob as 

penas da lei; 6) Transcorrendo o lapso sem manifestação da executada, 

resta desde já deferida a pretendida adjudicação, devendo a serventia 

lavrar o respectivo auto de adjudicação, intimando-se o exequente para o 

fim de colher sua assinatura e depósito de eventuais diferenças, em 05 

dias;

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 9072 Nr: 18-95.2003.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BORDINHÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA, MARIA CLAUDENIR PINHEIRO, ARILDO BORDINHÃO, 

JADSON ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MACIEL - OAB:MT 

- 7301-A, JORGE AMADIO FERNANDES LIMA - OAB:4037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:MT/17408/O, VICTOR HENRIQUE 

RAMPASO MIRANDA - OAB:20441/O- MT

 Código: 9072

VISTOS, ETC.

 Trata-se de Execução Fiscal interposta pela Caixa Econômica Federal em 

face de Bordinhão Indústria e Comércio de Madeira LTDA e outros todos 

devidamente qualificados nos autos.

Penhora de bem imóvel às fls. 19.

Citação da parte executada pessoa jurídica às fls. 20.
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Alienação judicial de bem imóvel às fls. 118.

É o relato do necessário.

 1) Certifique a tempestividade do recurso de agravo de instrumento 

interposto nos autos. Se tempestivo, desde já mantenho a decisão 

agravada por seus próprios fundamentos.

 2) Ademais, considerando que a Instância Superior concedeu efeito 

suspensivo requerido em sede liminar, aguarde-se o julgamento do agravo 

de instrumento interposto nos autos.

 3) Sem prejuízo, desde já citem-se os corresponsáveis do teor da 

presente demanda, fazendo constar as advertências de fls. 16, naquilo 

que couber.

 4) Cadastre o advogado do executado, bem como do arrematante no 

sistema Apolo, caso já não o tenha feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Comodoro-MT, 04 de maio de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 14112 Nr: 1978-52.2004.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILTON RODRIGUES DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBRAIM SARTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VITOR BRAGA - OAB:8.443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE TESSARO - 

OAB:1562/RO

 Código n°. 14112

Vistos, etc.

 Trata-se de execução de título extrajudicial postulada por Ilton Rodrigues 

de Morais em desfavor de Ibrain Sartori.

Citação da executada Ibrain Sartori às fls. 18.

Derradeiramente, informou o exequente que as partes estão 

convencionando extrajudicialmente.

É o relato do necessário.

 1) Intime-se, mediante A. R., o Senhor Ibrain Sartori, para que possa 

constituir, querendo, novo procurador, em face da expressa renúncia 

manifestada pelo antigo mandatário judicial, no prazo de 15 (quinze) dias;

 2) DETERMINO a suspensão do presente feito por 30 (trinta) dias, nos 

moldes do inciso I, do art. 921, CPC, DEVENDO o mesmo ficar alocado em 

escaninho próprio;

 3) DECORRIDO O PRAZO SUPRA, sem comunicação de acordo 

entabulado entre as partes, certifique-se e intime-se a parte exequente 

mediante publicação no diário da justiça eletrônico/remessa, para o fim de 

no prazo de 15 (quinze) recolher o valor da diligência do meirinho, bem 

como requeira o que entender de direito com relação a executada citada 

às fls. 63.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 04 de maio de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 29732 Nr: 770-57.2009.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO DE SALES, FRANCISMAR SANCHES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDERINO DE AMORIM CAPELETTI, 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSO DE ASSOCIADOS DO 

OESTE DE MT- SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-A/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTIDIANA A. BETONI SILVA - 

OAB:19.002, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-A/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT

 VISTOS, ETC.

Francismar Sanches e Luciano de Sales interpõem Embargos de 

Declaração contra sentença de fls. 106 que julgou extinto o feito ante o 

pagamento do débito.

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

Em análise dos autos verifico que o recurso interposto perdeu seu objeto, 

uma vez que a irresignação da parte embargante era a omissão da 

sentença no que tange ao levantamento de alvará dos honorários 

sucumbenciais.

Ocorre que conforme se verifica da fl. 107, já foi determinado o 

levantamento de referidos valores em nome do patrono embargante.

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO os presentes embargos.

Ademais, cumpra-se conforme determinado em fl. 107.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 27580 Nr: 1716-63.2008.811.0046

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A, ELAINE TAFAREL BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DAVI TAFAREL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARTINS - OAB:84314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:5447-B

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO a presente ação de busca e 

apreensão, por falta de pressuposto processual (constituição e mora), 

aforada por Banco Finasa S.A. em face do espólio de Carlos Davi Tafarel, 

sem resolução de mérito. CONDENO o requerente ao pagamento das 

custas e honorários de sucumbência que fixo em 10% do valor atualizado 

da causa. Cadastre a patrona de fls. 46 no sistema Apolo. Revogo a 

liminar concedida nos autos. Comunique o juízo do inventário pertencente 

da 1ª vara desta comarca o teor da presente sentença.P. I. 

C.Comodoro/MT, 04 de maio de 2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa 

JuniorJuiz De Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 34950 Nr: 3133-80.2010.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que o réu não foi localizado à fl.66-v, acolho o pleito 

ministerial e determino a intimação por edital do acusado, com prazo de 15 

(quinze) dias, afixando-se o mesmo no átrio do Foro, certificando-se nos 

autos.

Decorrido o prazo do edital, certifique-se a desídia e o trânsito em julgado, 

cumprindo-se as disposições finais da sentença.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 32858 Nr: 1044-84.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIBERTO ANTÔNIO DELLATORRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER KLAHOLD, CESAR MENEGOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA GUIMARÃES - 

OAB:MT/12.225, PEDRO GARCIA TATIM - OAB:8187-B

 Código n°. 32858

Vistos, etc.

 Trata-se de execução de título extrajudicial postulada por Riberto Antonio 

Dellatore em desfavor de Walter Klahold e outro.

É o relato do necessário.

 1) Cadastre o novo advogado do executado no sistema Apolo, conforme 

requerido às fls. 159;

 2) Visando resguardar o princípio da não surpresa nos termos do art. 10, 

CPC, intimem-se a parte exequente para, caso queira, apresente no prazo 
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de 10 (dez) dias manifestação acerca do requerimento retro apresentado 

pelo executado.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 04 de maio de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64111 Nr: 2264-15.2013.811.0046

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRARO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156187/SP, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530-A, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:192649/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Intime-se a parte requerente para que se manifeste, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 69663 Nr: 2759-25.2014.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE THIAGO SIMAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXIMILIANO GARLA, IRACEMA FONTANA 

GARLA, JOSÉ FERNANDO DA SILVA, AIRTON ALVES FERREIRA JUNIOR, 

JOSELITA PRUDENTE CORREA FERREIRA, LUIZ BACCALA, EVERTON 

VICCARI TRENTIN, MÔNICA DE OLIVEIRA E SILVA TRENTIN, ALTINA 

ZACURA DA SILVA, SEBASTIAO VICENTE ROSA, ISA DE FREITAS ROSA, 

JEFERSON MOREIRA, DULCE PEREIRA MOREIRA, INTERESSADOS 

AUSENTES, MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL, 

INCERTOS E DESCONHECIDOS, União, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arles Dias Silva - 

OAB:MT0015764O, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria - OAB:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista a manifestação retro, nomeio para defender os interesses 

dos revéis o Dr. Leonardo Giovani Nichele, devendo ser intimado dessa 

nomeação, sendo que ao final serão fixados honorários ao seu favor.

Cumpra-se, com prioridade, por trata-se de um processo afeto à meta 

02/2018 do CNJ.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 29302 Nr: 398-11.2009.811.0046

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALMIRO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12404-A

 VISTOS, ETC.

Trata-se de Ação Penal em desfavor de Palmiro Miranda, condenado 

definitivamente à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias 

multas pela pratica do crime previsto no artigo 14, caput, da Lei Federal nº 

10826/03, tendo sido substituída uma restritiva de direito.

Certidão de trânsito em julgado à fl. 116.

É o relatório.

 Decido

Verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão executória 

concernente ao delito previsto no artigo 14, caput, da Lei Federal nº 

10.826/03.

A prescrição depois de transitada em julgada a sentença condenatória 

regula-se pela pena aplicada, conforme prescreve o art. 110 do Código 

Penal.

A pena definitiva aplicada ao recuperando restou fixada, em definitivo, no 

patamar de 02 (dois) anos de reclusão (fls. 113/115).

Portanto, temos que a prescrição da pretensão executória, neste caso, 

ocorre em 04 (quatro) anos (art. 109, inciso V, do Código Penal).

 Compulsando os autos e, em consulta ao sistema APOLO, verifico que 

não fora nem sequer expedida guia de execução penal em nome do 

apenado.

 Conforme nota-se em fl. 116, vê-se que a sentença transitou em julgado 

no dia 13 de abril de 2012, fl. 30.

 Sendo assim, a contagem do prazo de prescrição de 04 (quatro) anos, 

aplicável ao presente caso, iniciou-se em 13/04/2012, data do trânsito em 

julgado da sentença condenatória, findando-se em 13/04/2016.

 Destarte, nota-se a ocorrência da prescrição da pretensão executória, 

em razão do decurso de mais de 04 (quatro) anos, entre o trânsito julgado 

e a presente data.

 Ante o exposto, com fulcro no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, 

ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de PALMIRO 

MIRANDA, já qualificado, em razão da ocorrência da prescrição da 

pretensão executória.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às comunicações de praxe.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e 

baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 63655 Nr: 1804-28.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSO DE 

ASSOCIADOS DO OESTE DE MT- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA PIOVESAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Assoc. do Oeste de Mt Ltda em face de 

Juliana Piovesan, ambos qualificados nos autos.

As partes entabularam acordo acerca do objeto dos presentes autos e 

requereram a homologação para os devidos fins.

É a síntese necessária.

Decido.

 Afiro a regularidade do acordo entabulado sendo as partes capazes e 

legítimas para tanto. As cláusulas do acordo encontram-se regulares e 

preenche os requisitos legais.

ISTO POSTO, HOMOLOGO o acordo de fls. 93/100 dos presentes autos, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão.

Após, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, forte no 

art. 487, inciso III do Código de Processo Civil.

 Custas e honorários conforme acordo.

 Havendo necessidade de expedição de alvará, desde já o defiro, 

conforme acordado entre as partes.

Transitada em julgado, proceda-se a respectiva baixa na distribuição, com 

as anotações de estilo.

Após, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60679 Nr: 2464-56.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO MÁRIO COCCO, GELSON IVAN 

FOLETO, SAULO LUIZ COCCO, MARGARETH MARIA COCCO, IVONETE 

MARIA COCCO, NEUZA DETOFOL FOLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEUZA DETOFOL FOLETO - 

OAB:4313/RO

 Código n°. 60679
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Vistos, etc.

 Trata-se de execução de título extrajudicial postulada pelo Banco do 

Brasil S/A em desfavor de Celso Maria Cocco e outros.

Citação da executada Neuza Detofol Foleto às fls 63.

Penhora de imóvel às fls. 65.

Apresentação do novo endereço dos executados nos autos.

É o relato do necessário.

 1) Cadastre o novo advogado do exequente no sistema Apolo, conforme 

requerido às fls. 93;

 2) DETERMINO a suspensão do presente feito nos moldes do inciso I, do 

art. 921, CPC, DEVENDO o mesmo ficar alocado em escaninho próprio;

 3) DECORRIDO O PRAZO SUPRA, sem comunicação de acordo 

entabulado entre as partes, certifique-se e intime-se a parte exequente 

mediante publicação no diário da justiça eletrônico/remessa, para o fim de 

no prazo de 15 (quinze) recolher o valor da diligência do meirinho, bem 

como requeira o que entender de direito com relação a executada citada 

às fls. 63.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 04 de maio de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 40390 Nr: 1403-63.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELICA TEIXEIRA DE P. COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT, VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - 

OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT/8.184-A

 Código: 40390

VISTOS, ETC.

Recebo a presente impugnação com efeito suspensivo, a fim de evitar-se 

grave dano de difícil e incerta reparação.

 Manifeste-se o (a) impugnado (a), por meio de seu advogado constituído 

no prazo de quinze dias.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 04 de maio de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 16655 Nr: 1696-77.2005.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDIRA DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA 

AVELAR - OAB:9721/A-MT, JAMES ROGERIO BAPTISTA - OAB:9992/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, por tudo que dos autos consta nos termos do art. 487, I, 

CPC JULGO IMPROCEDENTE o pedido de concessão de benefício 

assistencial formulado pela parte autora.Condeno a parte autora em 

honorários sucumbenciais em 10% do valor da causa, contudo sendo a 

autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, impositiva a 

suspensão de sua exigibilidade. Outrossim, expeça-se ofício requisitando 

os honorários periciais fixados em R$ 200,00 (duzentos reais), junto a 

Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso, 1ª Região, nos moldes 

da Resolução nº 305/2014, do Conselho da Justiça Federal. Sentença não 

sujeita a reexame necessário.Com o trânsito em julgado e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.P.I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 21932 Nr: 2943-59.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.S.S. XIMENES FERRAZ - ME, MARIA DO 

SOCORRO DA SILVA XIMENES FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS MALEK HANNA - 

OAB:356-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Cuida-se de ação proposta por Banco Bradesco S.A, em desfavor de 

M.s.s Ximenes Ferraz – ME e Maria do Socorro da Silva Ximenes, 

regularmente representados e qualificados.

Ressai nos autos que a parte exequente foi intimada para que 

comprovasse o pagamento da diligencia do Oficial de Justiça, no entanto, 

a mesma permaneceu inerte.

Fundamento e decido.

De proêmio, aponha a Senhora Gestora Judiciária assinatura em certidões 

apócrifas, requisitando, se necessário, o Gestor subscritor à época.

É sabido que este Juízo não poderá ficar à mercê da vontade das partes, 

vez que, se isto ocorresse, não haveria atenção aos princípios do devido 

processo legal e da celeridade processual, fazendo com que este 

instrumento atinja o seu fim específico.

Nessa senda, tendo por norte evitar que o processo perdure ad eternum, 

a parte exequente foi intimada, a fim de dar o devido andamento do feito, 

entretanto o mesmo permaneceu inerte, conforme nota-se em certidões de 

fls. 88 e 92 (a enumerar).

 Sendo assim, não há como o judiciário socorrer e substituir a parte inerte, 

sob pena de ferir de morte cânones o Processo Civil, como o 

desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito.

Às comunicações de praxe.

Eventuais custas finais pelo autor.

Sem honorários sucumbenciais.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

P.R.I

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60518 Nr: 2299-09.2012.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEANDRA MACHADO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT, VALESKA FERNANDA DA CAMARA LINHARES - 

OAB:MT/14988A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:MT/11.340-A, FELIPE EDUARDO DE A. XAVIER - OAB:16.524/MT, 

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300/MT

 VISTOS, ETC.

Trata-se de Execução de cumprimento de sentença interposta por Kátia 

Costa Teodoro em face de Banco ItauCard s/a todos devidamente 

qualificados nos autos.

Às fls. 231 a parte executada requereu juntada do comprovante de 

deposito judicial referente a condenação fixada em sede de sentença.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Nos termos do art. 924, II, do Estatuto Processual Civil, extingue-se a 

execução quando a obrigação for satisfeita, hipótese em que o exequente 

requer a extinção do feito em face do pagamento efetuado.

 Pois bem, conforme esclarece a petição de fls. 241, o exequente requer 

as transferências dos valores. Desta forma, quando ocorre a quitação da 

dívida existente, deve o julgador extinguir a execução, com fundamento no 

art. 924, inciso II, da Lei Processual Civil, “in verbis”: Art. 924. Extingue-se 

a execução quando: II - a obrigação for satisfeita”.

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 
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na forma traçada nos artigos 924, inciso II, c/c 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

 Proceda-se ao desbloqueio dos valores porventura bloqueados na(s) 

conta(s) do executado.

 Expeça-se alvará de levantamento dos valores depositados à fl. 231.

Eventuais custas finais pelo executado.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os presentes autos, com 

a respectiva baixa na Distribuição.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 63921 Nr: 2075-37.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALENTIM WINGENBACH, JOAO BOZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 ANTE O EXPOSTO, o que mais dos autos consta, REJEITO a manifestação 

da parte executada e, após, não havendo recurso tempestivo no que 

concerne ao respectivo decisum DETERMINO o prosseguimento da 

execução.Após o decurso do prazo, intime-se a Fazenda Pública SEM 

NECESSIDADE de remessa dos autos por não tratar-se de quaisquer das 

hipóteses previstas no art. 412, §5º, I, CNGC/MT para apresentar 

endereço dos demais corresponsáveis, bem como bens passíveis de 

penhora daqueles já citados no prazo de 15 (quinze) dias. Para tanto, 

expeça carta de intimação, encaminhando-se, na oportunidade, apenas a 

fotocópia do presente despacho com fulcro no art. 412, §5º, II e §6º todos 

da CNGC/MT. Cadastre o advogado da parte executada no sistema Apolo, 

caso já não o tenha feito.Cumpra-se.Comodoro-MT, 15 de fevereiro de 

2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 67331 Nr: 973-43.2014.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S.A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V.J.B. CAMPOS TRANSPORTES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - 

OAB:108911/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que restaram infrutíferas as buscas no sistema SIEL/TRE/MT, fl.: 

169, relativas ao endereço da parte requerida: V.J.B. CAMPOS 

TRANSPORTES-ME. O sistema realiza buscas apenas de endereços de 

pessoas físicas, sendo necessário para tanto o nome da mãe e a data de 

nascimento da parte, ou ainda o número do respectivo título eleitoral, 

referidos dados não constam nos autos do processo em epígrafe. Fica a 

parte Requerente, através desta Certidão, intimada a apresentar nos autos 

os dados do representante legal da referida empresa, a fim de dar 

andamento às buscas via SIEL. Outrossim, não foi possível o cadastro dos 

novos patronos, José Lídio Alves dos Santos, OAB/MT 20853/A e Roberta 

Beatriz do Nascimento, OAB/MT 20732/A, haja vista não constarem, 

atualmente, no nosso sitema APOLO os respectivos registros da Ordem 

dos Advogados, constando apenas os registro de São Paulo/SP.

 Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000215-42.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON ANASTACIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. DA SILVA MÓVEIS EIRELI EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000215-42.2017.8.11.0046 REQUERENTE: AILTON ANASTACIO 

REQUERIDO: H. J. DA SILVA E CIA. LTDA - EPP VISTOS EM CORREIÇÃO. 

Trata-se de acordo celebrado em ação de rito sumaríssimo, entre AILTON 

ANASTACIO juntamente com H. J. DA SILVA E CIA. LTDA - EPP - , ambos 

qualificados nos autos. A sentença dispensa relatório nos termos do art. 

38 da lei 9099/95. Decido. Afiro a regularidade do acordo de ID 11462592, 

sendo as partes capazes e legítimas para tanto. As cláusulas do acordo 

encontram-se regulares e preenche os requisitos legais. Conforme se 

extrai do teor do conteúdo do expediente que instrumentalizou o acordo 

em audiência, não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que 

possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se 

apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, já que em 

consonância com os ditames legais. Ante o exposto, com fundamento na 

alínea “b” do inc. III do art. 487, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o 

acordo carreado nos autos para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante 

desta e, em consequência, Julgo Extinto o presente feito. Faculto o prazo 

de 05 (cinco) dias para fins de juntada da carta de preposição sob pena 

de ocorrer à ineficácia do acordo celebrado e decreto de revelia. 

Transitada em julgado, proceda-se a respectiva baixa na distribuição, com 

as anotações de estilo. Empós, arquivem-se os autos. P.I.C. Comodoro – 

MT, 21 de fevereiro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010192-75.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR MONDINI (EXEQUENTE)

VERONICA MARQUES BOAVENTURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA OAB - MT17408/O 

(ADVOGADO)

ELIANA DA COSTA OAB - MT0005447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Certidão Processo: 

8010192-75.2013.8.11.0046; Valor causa: R$ 25.766,69; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Nos termos 

da legislação vigente e do artigo 482, VI, da CNGC, impulsiono os autos 

para intimar a reclamante, na pessoa do seu patrono para se manifestar 

quanto ao deposito efetuado pela reclamada ( 13068592), requerendo o 

que entender de direito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção. 

COMODORO, 7 de maio de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010192-75.2013.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR MONDINI (EXEQUENTE)

VERONICA MARQUES BOAVENTURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA OAB - MT17408/O 

(ADVOGADO)

ELIANA DA COSTA OAB - MT0005447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Certidão Processo: 

8010192-75.2013.8.11.0046; Valor causa: R$ 25.766,69; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Nos termos 

da legislação vigente e do artigo 482, VI, da CNGC, impulsiono os autos 

para intimar a reclamante, na pessoa do seu patrono para se manifestar 

quanto ao deposito efetuado pela reclamada ( 13068592), requerendo o 

que entender de direito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção. 

COMODORO, 7 de maio de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-18.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO RANGEL FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMIKO ENDO OAB - SP321406 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

 

S E N T E N Ç A Número do Processo: 1000042-18.2017.8.11.0046 Polo 

Ativo: Elio Rangel Filho Polo Passivo: Banco Bradesco Financiamento S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Em atenta análise ao processo, constato a existência de 

prejudicial de mérito em relação aos pedidos da inicial. A parte Reclamante 

pretende a revisão do contrato de crédito havido com a Reclamada, 

requerendo que seja aplicada ao contrato a taxa de juros de 1,51% a.m, 

bem como o depósito incidental do valor incontroverso de R$ 748,72 

(setecentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos), declaração 

de abusividade de encargos cobrados e a devolução em dobro de quantia 

referente a venda casada. Para melhor análise e julgamento nos autos é 

necessária a realização de prova pericial para o deslinde da lide. Nesse 

sentido já se pronunciou a Turma Recursal Única de Mato Grosso: 

RECURSO INOMINADO - RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA - REVISÃO DE 

CLÁUSULA CONTRATUAL - DISCUSSÃO SOBRE ABUSIVIDADE DE TAXA 

DE JUROS - ALEGAÇÃO DE QUE A TAXA PACTUADA É SUPERIOR À 

PRATICADA NO MERCADO - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

CONTÁBIL - COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA EX OFFICIO - 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CPC ART. 267, IV. 1 - O Juizado Especial é 

incompetente para apreciar demanda em que se faz necessária a 

realização de prova pericial, visto que é incompatível com o rito 

estabelecido na Lei n. 9.099/95. 2 - Processo julgado extinto sem 

resolução do mérito, nos termos do estatuído no art. 51, II, da Lei nº 

9.099/95. 3 - Recurso prejudicado. (RI 217/2013, DR. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 18/06/2013, 

Publicado no DJE 05/07/2013). RECURSO INOMINADO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA - CONTRATO ASSINADO - ASSINATURA SEMELHANTE - 

NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - 

PROVAS PRODUZIDAS NÃO PERMITEM O JULGAMENTO DO MÉRITO - 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Havendo a juntada de contrato 

referente a contrato de compra e venda, estando devidamente assinado, e 

sendo as assinaturas semelhantes, imperiosa a necessidade de 

realização de perícia grafotécnica, a qual não se coaduna com os 

princípios que norteiam os Juizados Especiais. Reformo a sentença que 

julgou improcedente a ação para extinguir o processo com base na 

complexidade da causa, pela necessidade de perícia grafotécnica, posto 

que demonstrada a sua necessidade. (RI 0059028-20.2017.811.0001, DR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

JULGADO EM 07/12/2017. A competência dos Juizados Especiais se 

restringe a análise e julgamento das causas de menor complexidade, 

conforme estabelece o artigo 3º, da Lei n. 9.099/95, devendo ser extinto o 

processo sem julgamento do mérito, quando for inadmissível o seu 

processamento nesta jurisdição. Isto posto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM O JULGAMENTO DO MÉRITO, com fundamento no art. 3º, 

caput, c/c art. 51, II, sendo ambos da Lei n. 9.099/95. Sem custas e 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/95). Submeto o 

presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito para apreciação e 

posterior homologação (art. 40, da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

arquive-se com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga Vistos em correição. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Comodoro/MT, 03 de abril de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-18.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ELIO RANGEL FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMIKO ENDO OAB - SP321406 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

 

S E N T E N Ç A Número do Processo: 1000042-18.2017.8.11.0046 Polo 

Ativo: Elio Rangel Filho Polo Passivo: Banco Bradesco Financiamento S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Em atenta análise ao processo, constato a existência de 

prejudicial de mérito em relação aos pedidos da inicial. A parte Reclamante 

pretende a revisão do contrato de crédito havido com a Reclamada, 

requerendo que seja aplicada ao contrato a taxa de juros de 1,51% a.m, 

bem como o depósito incidental do valor incontroverso de R$ 748,72 

(setecentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos), declaração 

de abusividade de encargos cobrados e a devolução em dobro de quantia 

referente a venda casada. Para melhor análise e julgamento nos autos é 

necessária a realização de prova pericial para o deslinde da lide. Nesse 

sentido já se pronunciou a Turma Recursal Única de Mato Grosso: 

RECURSO INOMINADO - RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA - REVISÃO DE 

CLÁUSULA CONTRATUAL - DISCUSSÃO SOBRE ABUSIVIDADE DE TAXA 

DE JUROS - ALEGAÇÃO DE QUE A TAXA PACTUADA É SUPERIOR À 

PRATICADA NO MERCADO - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

CONTÁBIL - COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA EX OFFICIO - 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CPC ART. 267, IV. 1 - O Juizado Especial é 

incompetente para apreciar demanda em que se faz necessária a 

realização de prova pericial, visto que é incompatível com o rito 

estabelecido na Lei n. 9.099/95. 2 - Processo julgado extinto sem 

resolução do mérito, nos termos do estatuído no art. 51, II, da Lei nº 

9.099/95. 3 - Recurso prejudicado. (RI 217/2013, DR. HILDEBRANDO DA 

COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 18/06/2013, 

Publicado no DJE 05/07/2013). RECURSO INOMINADO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA - CONTRATO ASSINADO - ASSINATURA SEMELHANTE - 

NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - 

PROVAS PRODUZIDAS NÃO PERMITEM O JULGAMENTO DO MÉRITO - 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Havendo a juntada de contrato 

referente a contrato de compra e venda, estando devidamente assinado, e 

sendo as assinaturas semelhantes, imperiosa a necessidade de 

realização de perícia grafotécnica, a qual não se coaduna com os 

princípios que norteiam os Juizados Especiais. Reformo a sentença que 

julgou improcedente a ação para extinguir o processo com base na 

complexidade da causa, pela necessidade de perícia grafotécnica, posto 

que demonstrada a sua necessidade. (RI 0059028-20.2017.811.0001, DR 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

JULGADO EM 07/12/2017. A competência dos Juizados Especiais se 

restringe a análise e julgamento das causas de menor complexidade, 

conforme estabelece o artigo 3º, da Lei n. 9.099/95, devendo ser extinto o 

processo sem julgamento do mérito, quando for inadmissível o seu 

processamento nesta jurisdição. Isto posto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM O JULGAMENTO DO MÉRITO, com fundamento no art. 3º, 

caput, c/c art. 51, II, sendo ambos da Lei n. 9.099/95. Sem custas e 
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honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/95). Submeto o 

presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito para apreciação e 

posterior homologação (art. 40, da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

arquive-se com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

HOTERLENE LOPES DE MORAES Juíza Leiga Vistos em correição. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Comodoro/MT, 03 de abril de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-70.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DROGARIA SAO LAZARO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JO ELIAS LEITE FERNANDES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8010041-70.2017.8.11.0046; Valor causa: R$ 127,17; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[PAGAMENTO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: DROGARIA SAO LAZARO LTDA - ME Parte Ré: 

REQUERIDO: JO ELIAS LEITE FERNANDES TEM O PRESENTE EXPEDIENTE 

A FINALIDADE DE PROCEDER A INTIMAÇÃO DA RECLAMANTE NA 

PESSOA DO SEU PATRONO para dar(em) prosseguimento ao feito em 10, 

sob pena de extinção. Despacho/Decisão: Vistos etc., É certo que 

conforme Provimento n. 29/2014, da lavra do Conselho da Magistratura do 

Estado de Mato Grosso é atribuição do Juiz Leigo nos Juizados Especiais 

Cíveis “dirigir o processo, apreciando os pedidos de produção de provas e 

determinando a realização de outras que entenda necessárias;” conforme 

art. 9º,I, a) do citado Provimento. E considerando a impossibilidade de 

julgamento do feito neste momento por esta Juíza Leiga, e com intuito de 

regularizar o andamento do mesmo é que RECOMENDO a conversão do 

julgamento em diligência para DETERMINAR a intimação da parte 

reclamante, para no prazo de 10 (dez) dias, dar prosseguimento ao feito, 

sob pena de extinção. Submeta-se a presente ao (à) Meritíssimo (a) Juiz 

(a) de Direito para apreciação e homologação, para efeito do disposto no 

artigo 40 da Lei 9099/95. Adriely Rodrigues Piovezan.Juiza Leiga. Vistos, 

etc. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente 

ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos os seus 

termos. Cumpra-se. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior. COMODORO, 

7 de maio de 2018. LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, 

COMODORO - MT - CEP: 78310-000 - TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-48.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

QUEILA MATHEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT0020590A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO LUCIVAN MARCOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Numero do Processo: 

1000040-48.2017.8.11.0046 REQUERENTE: QUEILA MATHEUS 

REQUERIDO: FRANCISCO LUCIVAN MARCOS Vistos etc., É certo que 

conforme Provimento n. 29/2014, da lavra do Conselho da Magistratura do 

Estado de Mato Grosso é atribuição do Juiz Leigo nos Juizados Especiais 

Cíveis “dirigir o processo, apreciando os pedidos de produção de provas e 

determinando a realização de outras que entenda necessárias;” conforme 

art. 9º,I, a) do citado Provimento. E considerando a impossibilidade de 

julgamento do feito neste momento por esta Juíza Leiga, e com intuito de 

regularizar o andamento do mesmo é que RECOMENDO a conversão do 

julgamento em diligência para DETERMINAR a intimação da parte 

reclamante, para no prazo de 10 (dez) dias, dar prosseguimento ao feito, 

sob pena de extinção. Submeta-se a presente ao (à) Meritíssimo (a) Juiz 

(a) de Direito para apreciação e homologação, para efeito do disposto no 

artigo 40 da Lei 9099/95. Adriely Rodrigues Piovezan Juíza Leiga Vistos, 

etc. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a força jurídica pertinente 

ao ato, de tal sorte que determino sua concretização em todos os seus 

termos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010184-93.2016.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MEU POSTINHO COMBUSTIVEIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN CLEITON DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Numero do Processo: 

8010184-93.2016.8.11.0046 REQUERENTE: MEU POSTINHO 

COMBUSTIVEIS LTDA - ME REQUERIDO: IVAN CLEITON DE SOUZA Vistos 

etc., É certo que conforme Provimento n. 29/2014, da lavra do Conselho da 

Magistratura do Estado de Mato Grosso é atribuição do Juiz Leigo nos 

Juizados Especiais Cíveis “dirigir o processo, apreciando os pedidos de 

produção de provas e determinando a realização de outras que entenda 

necessárias;” conforme art. 9º,I, a) do citado Provimento. E considerando 

a impossibilidade de julgamento do feito neste momento por esta Juíza 

Leiga, e com intuito de regularizar o andamento do mesmo é que 

RECOMENDO a conversão do julgamento em diligência para DETERMINAR 

a intimação da parte reclamante, para no prazo de 10 (dez) dias, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. Submeta-se a presente ao 

(à) Meritíssimo (a) Juiz (a) de Direito para apreciação e homologação, para 

efeito do disposto no artigo 40 da Lei 9099/95. Adriely Rodrigues Piovezan 

Juíza Leiga Vistos, etc. Com esteio no artigo 40 da Lei nº 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão confeccionada pelo juiz Leigo, imantando-a com a 

força jurídica pertinente ao ato, de tal sorte que determino sua 

concretização em todos os seus termos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000136-63.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. MOREIRA DA SILVA LIMA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS RODRIGUES DE LIMA OAB - MT23028/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON DO NASCIMENTO LIMA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA Número do Processo: 8010269-79.2016.8.11.0046 Polo Ativo: 

J. F. Moreira da Silva Lima - ME Polo Passivo: Jeferson do Nascimento Lima 

Vistos. Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada pela parte Promovente em face do 

Promovido, objetivando a determinação judicial para que o mesmo realize o 

pagamento da quantia de R$ 1.169,79 (um mil centos e sessenta e vove 

reais e setenta e nove centavos), acrescida de juros e correção 

monetária. Realizada a audiência de tentativa de conciliação na data de 

31/01/2018, a mesma restou prejudicada em razão da ausência de ambas 

as partes (evento 11557638). A Reclamante foi devidamente intimada para 

comparecimento no ato (evento 10957995). Pois bem, como preconiza o 

artigo 51, inciso I, da Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser extinto sem 

resolução do mérito quando o (a) demandante deixa de comparecer a 

qualquer das audiências nele designadas. Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo; No caso vertente, 

observa-se que a Reclamante foi regularmente intimada da realização da 

audiência, não justificando sua ausência, bem como não comunicou 

qualquer impedimento até a sua abertura, como seria de rigor à vista do 

artigo 362, § 1°do CPC. Em entendimento da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO – CONTUMÁCIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO E CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – 

ATESTADO MÉDICO COM DATA DIVERSA DA AUDIÊNCIA – SENTENÇA 

MANTIDA. Designada a audiência de conciliação, a parte Reclamante não 
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se fez presente e a patrona solicitou prazo de 5 dias para justificar a sua 

ausência. No mesmo dia anexou Atestado médico emitido pelo SUS da 

cidade de Itá/SC com data de 28/03/2017 e bilhete de viagem emitido em 

15/02/2017. (...) Em recurso, reiterou que a autora esteve ausente no dia 

da audiência por motivo de saúde, justificando a impossibilidade de 

comparecimento, requereu a anulação da sentença e redesignação de 

nova data para audiência. Contudo, a pretensão recursal não merece 

provimento, uma vez que o atestado médico encartado é de data 

divergente da audiência (28/03/17), cabe ressaltar que a reclamante foi 

devidamente intimada para a audiência em 14/12/16, conforme mov. 4 no 

Projudi: Registre-se ainda que o atestado médico foi apresentado em 

tempo atrasado, após a prolação da audiência e realização da audiência, 

sendo que, poderia ter apresentado em momento anterior, podendo ainda 

no dia ter telefonado ao Juizado de origem avisando de sua condição 

incapacitante, juntando o atestado a seu tempo, modo e forma, o que não 

se observa neste momento. Portanto, não havendo justificativa plausível 

para o não comparecimento à audiência designação, mantenho a sentença 

proferida pelo juízo de primeiro grau. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da 

ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e 

parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios 

fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. (Procedimento 

do Juizado Especial Cível 902409320168110001/2017, Turma Recursal 

Única, Juiz de Direito Relator Dr Marcelo Sebastião Prado de Moraes. 

Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 23/08/2017). Posto isto, com 

fulcro no artigo 51, inciso I da Lei 9099/95, EXTINGO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENO a Reclamante ao pagamento das 

custas processuais, de acordo com o artigo 51, § 2°, da Lei n.° 9.099/95 e 

Enunciado nº. 28 do FONAJE. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE. 

Submeto o presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HOTERLENE LOPES DE 

MORAES Juíza Leiga Vistos em correição. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Comodoro/MT, 03 de abril de 2018. Antonio 

Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-07.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ELI SOUZA ELESBAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DESSUMILA ALVES DE CASTRO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANA DA COSTA OAB - MT0005447A (ADVOGADO)

 

SENTENÇA Número do Processo: 1000088-07.2017.8.11.0046 Polo Ativo: 

Eli Souza Elesbão. Polo Passivo: Dessumila Alves de Castro – ME. Vistos. 

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Os 

Juizados Especiais foram criados para cuidar das causas de menor 

complexidade, é norteado por princípios informadores, que sustentam todo 

o Sistema Especial, tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 

9.099/95, que afirma que o processo será orientado pelos princípios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. 

Como é cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da 

economia processual, permitindo uma rápida prestação da tutela 

jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e 

desnecessárias instruções. Considerando que, os elementos probatórios 

constantes nos autos, são suficientes para a formação de juízo seguro, 

sobre o mérito da causa, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. RESUMO DOS FATOS 

RELEVANTES Trata-se de Ação Monitória ajuizada por Eli Souza Elesbão 

em face de Dessumila Alves de Castro -ME, todos devidamente 

qualificados nos autos, requerendo a tutela jurisdicional para condenar a 

parte Promovida a pagar a quantia de R$ 8.090,00 (oito mil e noventa 

reais). Realizada audiência de tentativa de conciliação, esta restou 

inexitosa. A contestação foi interposta de forma intempestiva, conforme 

certidão anexa aos autos (evento n. 9249995). É a suma do essencial. 

MOTIVAÇÃO Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Conforme certidão anexada aos autos, a 

Promovida apresentou contestação de forma intempestiva. Nesse sentido, 

prescreve o artigo 344 do Código de Processo Civil, vejamos: Art. 344. Se 

o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. “RECURSO 

INOMINADO - BV FINANCEIRA - FINANCIAMENTO DE MOTOCICLETA - 

CONTRATO QUITADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - BAIXA DE 

GRAVAME REALIZADA FORA DO PRAZO - PAGAMENTO DE MULTA 

PELO RECLAMANTE - REVELIA. Considerando que a Reclamada 

apresentou contestação intempestiva, presumem-se como verdadeiros os 

fatos alegados pela Reclamante, acarretando as conseqüências jurídicas 

apontadas na exordial.” (RI 3879/2011, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS 

SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 14/06/2012, Publicado no 

DJE 10/07/2012). Contudo, a revelia não induz a veracidade dos fatos, 

devendo o Magistrado analisar as provas trazidas aos autos pela parte 

Autora, como determina o artigo 345, III do Código de Processo Civil. Art. 

345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: III - a petição 

inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere 

indispensável à prova do ato; Ainda: “APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CHEQUE. SUSTAÇÃO. 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONJUNTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS QUE NÃO DÁ GUARIDA, AINDA QUE 

DE FORMA MÍNIMA, AO ALEGADO PELO AUTOR. REVELIA. A 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR É 

RELATIVA, E NÃO ABSOLUTA, PODENDO CEDER FRENTE ÀS PROVAS 

EXISTENTES NOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação 

Cível Nº 70033525353, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em 27/10/2011) (TJ-RS - AC: 

70033525353 RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Data de Julgamento: 

27/10/2011, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 28/10/2011).” Como é sabido, a ação monitória, prevista no artigo 700 

do Novo Código de Processo Civil, tem finalidade de agilizar a prestação 

jurisdicional, sendo facultada a sua utilização pelo credor que possuir 

prova escrita do débito, sem força de título executivo. “Art. 700. A ação 

monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova 

escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor 

capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa 

fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de 

obrigação de fazer ou de não fazer. Nesse sentido, "a ação monitoria tem 

a natureza de processo cognitivo sumário e a finalidade de agilizar a 

prestação jurisdicional, sendo facultada a sua utilização, em nosso 

sistema, ao credor que possuir prova escrita do débito, sem força de título 

executivo, nos termos do art. 1102a, CPC (STJ-4 Turma, REsp 208.870-SP, 

Relator Ministro Sálvio de Figueiredo, citado na Nota 2 ao art. 1102a do 

Código de Processo Civil de Theotonio Negrão, 32 Edição). Pois bem, em 

análise dos 7 (sete) cheques anexados aos autos pela parte Promovente, 

constata-se que apenas 1 (um) foi emitido pela Promovida (evento n. 

2128495), sendo os demais de emissão de terceiros estranhos à lide. 

Instruído os autos com 6 (seis) cheques, objetos do pedido inicial, emitidos 

por terceiros, não consiste em prova escrita, não tendo eficácia de título 

executivo do crédito requerido, não preenchendo assim os pressupostos 

para os fins do artigo 701 do CPC. Em entendimento jurisprudencial: AÇÃO 

MONITÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO 

CONFIGURADO – COBRANÇA DE CHEQUE EMITIDO POR TERCEIRO – 

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE 

ASSINATURA DO EMBARGANTE COMO ENDOSSANTE OU AVALISTA – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO - POSSIBILIDADE – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. O juiz na condição de dirigente do processo, é 

o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a 

produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, 

conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure 

supressão do direito de defesa das partes. Configura a ilegitimidade 

passiva na ação monitória quando a cártula não for emitida pelo 

devedor-embargante, mas, por terceira pessoa estranha a lide. A fixação 

dos honorários advocatícios deve observar à regra do art. 20, §4º, do 

CPC/73. (Ap 88207/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/09/2016, 

Publicado no DJE 22/09/2016). Ação monitoria - cheque emitido por 

terceiro estranho à lide em favor do réu - inexistência de prova escrita 

válida - inteligência do art. 1102a do Código de Processo Civil - embargos 

julgados procedentes - sentença mantida - recurso improvido. (TJ-SP - 

APL: 9106944732000826 SP 9106944-73.2000.8.26.0000, Relator: 

Coutinho de Arruda, Data de Julgamento: 16/08/2011, 16ª Câmara de 
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Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2011). Dessa forma, vislumbro 

procedência do pedido, para tão somente condenar a Promovida ao 

pagamento do valor de R$ 1.060,00 (um mil e sessenta reais), referente ao 

cheque de nº. 209, Banco SICREDI, de titularidade da Ré. DISPOSITIVO 

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, com arrimo no que dispõe o 

inciso I do artigo 487, do Código de Processo Civil, o que faço com 

resolução do mérito, para CONDENAR a Promovida ao pagamento do valor 

de R$ 1.060,00 (um mil e sessenta reais), referente ao cheque de nº. 209, 

Banco SICREDI, de sua titularidade, atualizada pelo INPC, a contar da data 

e emissão do cheque, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir 

da primeira apresentação do cheque. Transitado em julgado, expeça-se 

mandado de pagamento à Promovida, nos termos do artigo 701 do Código 

de Processo Civil, convocando-a a efetuar o pagamento da dívida no 

prazo legal. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face 

às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Submeto o 

presente Projeto de Sentença ao Juiz de Direito para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HOTERLENE LOPES DE MORAES 

Juíza Leiga Vistos em correição. HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma 

do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Comodoro/MT, 03 de abril de 2018. Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 23197 Nr: 691-49.2007.811.0046

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE SEBASTIÃO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIVALDO MANDARINO PUERTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Donizeth Willian Veiga Do 

Nasciento - OAB:20.725- O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO JARDIM - OAB:7684

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, b, c/c arts. 924, II e 925 

todos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo carreado aos 

autos para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante bem como, JULGO EXTINTO o 

presente feito.Levanto as penhoras realizadas nos autos. Honorários 

advocatícios, custas e despesas processuais conforme acordado pelas 

partes e, na ausência deverão ser divididas igualmente, se cabíveis [art. 

90, §2º, CPC]. Após, com o trânsito em julgado, arquive-se os autos com 

as baixas de anotação e estilo.P.I.C.Comodoro-MT, 04 de maio de 

2018.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 18136 Nr: 2839-04.2005.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETE TEREZINHA THOMAZI PIOVEZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INDIANARA CONTI KROLING - 

OAB:11097OAB/MT

 Certifico que, o advogado da parte requerente fez carga dos autos em 

27/03/2018 e não devolveu até a presente data, extrapolando, assim, o 

prazo determinado no Art. 107, inciso II do CPC. Assim sendo, por 

determinação do MM Juiz de Direito Dr. Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior, impulsiono os autos com a finalidade de intima-la para que devolva 

os autos no prazo 24 horas, sob pena de busca e apreensão.

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000760-89.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE SANTA CATARINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA IRACI DA CUNHA OAB - SC22774 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000760-89.2018.8.11.0010; Valor 

causa: R$ 3.330,59; Tipo: Cível; Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 

(261)/[Atos executórios, Citação]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ESTADO DE SANTA CATARINA Parte Ré: REQUERIDO: 

ANTONIO CARLOS OLIVEIRA Vistos etc. Analisando os autos, verifico 

que faltam documentos para cumprimento da missiva precatória, quais 

sejam, cópia da petição inicial e da decisão. Desta forma, OFICIE-SE o juízo 

Deprecante dando conta dos documentos necessários à devida 

distribuição. As providências, fazendo grafar nossas homenagens. 

Jaciara/MT, 07 de maio de 2018. Laura Dorilêo Cândido. Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000755-67.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO (REQUERENTE)

CALDEMAT CALDEIRARIA MATOGROSSO LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEVERGER TRANSPORTADORA DE DIESEL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000755-67.2018.8.11.0010; Valor 

causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/[Atos 

executórios]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CALDEMAT CALDEIRARIA MATOGROSSO LTDA - ME, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO Parte Ré: REQUERIDO: LEVERGER TRANSPORTADORA DE 

DIESEL LTDA Vistos etc. Recebo a presente missiva precatória, eis que 

em conformidade com os requisitos legais. Cumpra-se conforme 

deprecado, podendo a segunda via ou sua cópia servir de mandado e 

contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo Deprecante, todos os dados 

pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, se for o caso, os 

documentos faltantes, tudo de acordo com o estabelecido na Seção 7, do 

PROVIMENTO 41/2016-CGJ. Após, devolva-se com nossas homenagens. 

Às providências. Jaciara/MT, 07 de maio de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000753-97.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CALDEMAT CALDEIRARIA MATOGROSSO LTDA - ME (REQUERENTE)

LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEVERGER TRANSPORTADORA DE DIESEL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000753-97.2018.8.11.0010; Valor 

causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261)/[Atos 

executórios]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

CALDEMAT CALDEIRARIA MATOGROSSO LTDA - ME, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO Parte Ré: REQUERIDO: LEVERGER TRANSPORTADORA DE 

DIESEL LTDA Vistos etc. Recebo a presente missiva precatória, eis que 

em conformidade com os requisitos legais. Cumpra-se conforme 

deprecado, podendo a segunda via ou sua cópia servir de mandado e 

contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo Deprecante, todos os dados 

pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, se for o caso, os 

documentos faltantes, tudo de acordo com o estabelecido na Seção 7, do 

PROVIMENTO 41/2016-CGJ. Após, devolva-se com nossas homenagens. 

Às providências. Jaciara/MT, 07 de maio de 2018. Laura Dorilêo Cândido 
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Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000832-76.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MARTINS SEVERINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT0006641A (ADVOGADO)

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT0003569A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE MOACIR PIRES DE MIRANDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Luiz Otávio Bertozo Reis OAB - MT3038/O-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000832-76.2018.8.11.0010; Valor 

causa: R$ 6.596,79; Tipo: Cível; Espécie: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 

(261)/[Atos executórios]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

SEBASTIAO MARTINS SEVERINO Parte Ré: REQUERIDO: ESPOLIO DE 

MOACIR PIRES DE MIRANDA Vistos etc. Recebo a presente missiva 

precatória, eis que em conformidade com os requisitos legais. Cumpra-se 

conforme deprecado, podendo a segunda via ou sua cópia servir de 

mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, ao Juízo Deprecante, todos 

os dados pertinentes, para os fins cabíveis, solicitando, se for o caso, os 

documentos faltantes, tudo de acordo com o estabelecido na Seção 7, do 

PROVIMENTO 41/2016-CGJ. Após, devolva-se com nossas homenagens. 

Às providências. Jaciara/MT, 07 de maio de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 50867 Nr: 2728-84.2012.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE SILVINO GOMES DOS SANTOS, HELENA 

APARECIDA DA SILVA SANTOS, SILVIO DA SILVA SANTOS, ANTÔNIO 

CARLOS DA SILVA SANTOS, MARIA DILMA CORREA SANTOS, CARME 

FERMINA ANDRADE DOS SANTOS, MARCOS DA SILVA SANTOS, 

OSVANDA ALVES SANTOS, MARILENE DA SILVA SANTOS DE FRANÇA, 

ANNI TATIANE FANAIA DA SILVA, ANGELO FLAVIO FANAIA DA SILVA, 

TEREZINHA DE JESUS DA SILVA SANTOS, IRENI SILVA SACRAMENTO, 

AMÉLIA DA SILVA SACRAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIPA LTDA - COLONIZADORA INDUSTRIAL 

PASTORIO E AGRÍCOLA, ESPÓLIO DE JOANA DA COSTA FERREIRA, 

ESPÓLIO DE OSVALDO DA COSTA FERREIRA, ESPOLIO DE MILTON DA 

COSTA FERREIRA, ESPÓLIO DE PAULO DA COSTA FERREIRA, ESPÓLIO 

DE CORIOLANO DE ASSUMÇÃO, FRANCISCO DE CARVALHO, NAVARRO 

DA COSTA FERREIRA, MILTON ALEXANDRE DA CRUZ, RAQUEL MORAES 

MADUREIRA, SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA, IGREJA ADVENTISTA 

DO SÉTIMO DIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT, LUCINÉIA APARECIDA MUNHOL DE OLIVEIRA 

ZANUTTO - OAB:10.131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCINÉIA APARECIDA 

MUNHOL DE OLIVEIRA ZANUTTO - OAB:10.131

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 21147 Nr: 2779-08.2006.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIDELCINO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR ANTONIO CARAMORI, DULCINÉIA 

SALETE LUSA CARAMORI, LEONARDO CARAMORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELLO AUGUSTO DOS 

SANTOS NOCCHI - OAB:14.913-B/MT, NERY DOS SANTOS DE ASSIS - 

OAB:15.015-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Carta Precatória 

devolvida e juntada retro, impulsionando o feito e requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 86863 Nr: 5552-74.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCI ALVES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 1592 Nr: 162-56.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA 

LTDA, ADIR ENAR DE VLIEGER, VILMAR LUIZ CADONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Borba de Oliveira - 

OAB:3.608

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho, Pehor a Avaliação retro, impulsionando o feito e 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 91197 Nr: 1970-32.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HARDI DOCKHORN, ZENI ELENA HOENNICK DOCKHORN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Master Construtora, Incorporadora e Negócios 

Imobiliários LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Lopes Baptista - 

OAB:221.924 - SP, Michelle de Castro Cintra - OAB:48.624 - GO, 

RENATA SOARES PEIXOTO - OAB:37.791/GO, THAIS APARECIDA PENA 

- OAB:OAB-GO 33.551

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre a proposta de 

Honorários Periciais retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 83417 Nr: 3880-31.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

Requerida, para no prazo legal, efetuar o pagamento do saldo devedor, no 

valor de 30 % por cento, conforme estipulado na Sentença, das custas 

judiciais finais, no valor de R$ 163,28, conforme cálculo retro (Custas R$ 

124,02 + Taxa R$ 39,26), devendo ser pagas em guias distintas e 

específicas), sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das 

devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 81747 Nr: 3051-50.2016.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIMAR VICENTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A, CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A, PRISCILA KEI SATO - OAB:15684

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

Requerida, para no prazo legal, efetuar o pagamento do saldo devedor, no 

valor de 50%, conforme estipulado na Sentença, das custas judiciais 

finais, no valor de R$ 272,13, conforme cálculo retro (Custas R$ 206,70 + 

Taxa R$ 65,43), devendo ser pagas em guias distintas e específicas), sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 26164 Nr: 2732-63.2008.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITH HERMES, EDITH HERMES, CARLOS 

DANILO HERMES, MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123 - PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - 

OAB:21825/O, RICARDO MARQUES DE ABREU - OAB:11683/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 385 Nr: 150-76.1997.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCM ADM. DE BENS IMÓVEIS ASSE. 

COMER.COM.VENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, Victor Meira Borges - OAB:12033/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:3591-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar 

as partes, para no prazo legal, se manifestarem sobre a proposta de 

Honorários Periciais retro, requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 112757 Nr: 2487-03.2018.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA MARIA MORAIS SALES DAS NEVES, 

JEFFERSON PEREIRA DAS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROSSATO DA SILVA 

AVILA - OAB:10309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 86691 Nr: 5485-12.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO BERTOLIN, ODETE NELCI BONAFIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Carta Precatória 

devolvida e juntada retro, impulsionando o feito e requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 83141 Nr: 3770-32.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIDELLI LOPES E RODRIGUES LTDA ME, 

PEDRO ALEXANDRE MARCIDELLI LOPES, PATRICIA FERREIRA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 CERTIFICO e dou fé, que os autos epigrafados acima, foram recebidos 

pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Jaciara-MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão 

das Centrais e Centro Judiciários sob o nº 168288 e designada Sessão de 

Conciliação para o dia 24/07/2018 às 14h00hs.

CERTIFICO ainda que, com fundamento no Enunciado n. 27 do FONAMEC, 

remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a intimação 

das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de que estes 

compareçam à Sessão de Conciliação/Mediação que ocorrerá no CEJUSC 

no dia e hora descritos acima.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 80231 Nr: 2286-79.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS SALVIANO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 
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Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 1288 Nr: 594-12.1997.811.0010

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA LTDA, 

ADIR ENAR DE VLIEGER, ARISTEU BERTOLIN, ARLINDO CASOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SISTEMA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARI BORBA DE OLIVEIRA - 

OAB:3608, NIELSEN MONTEIRO CRUVINEL - OAB:11.890, Thiago 

Mathias Cruvinel - OAB:11702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMUNDO MARCELO 

CARDOSO - OAB:3.449/MT

 Ante o exposto, e considerando tudo mais que dos autos consta, 

homologo a renúncia à pretensão formulada na inicial pelos 

embargantes.Condeno os embargantes ao pagamento das custas e 

despesas processuais e honorários advocatícios, estes últimos que 

arbitro em 10% sobre o valor da causa.Julgo, extinto o processo com 

julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, do Código de Processo 

Civil.Publiquem-se.Intimem-se.Cumpra-se expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo.Às providências. Jaciara/MT, 07 de maio de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 1077 Nr: 190-58.1997.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERAI MAGGI SCHEFFER, ELUSMAR MAGGI SCHEFFER, 

FERNANDO MAGGI SCHEFFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA 

LTDA, ADIR ENAR DE VLIEGER, ARISTEU BERTOLIN, ARLINDO CASOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - 

OAB:11.004-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEILTON MONTEIRO 

CRUVINEL - OAB:10.046

 Vistos etc.

O artigo 889 do NCPC descreve que:

Art. 889. Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 

(cinco) dias de antecedência:

 I – o executado, por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador 

constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio 

idôneo;

 (...)

VI – o promitente comprador, quando a penhora recair sobre bem em 

relação ao qual haja promessa de compra e venda registrada;

 VII – o promitente vendedor, quando a penhora recair sobre direito 

aquisitivo derivado de promessa de compra e venda registrada;

 A notificação extrajudicial encaminhada ao endereço da parte, quando 

obedecidas as formalidade legais, é um meio idôneo para se dar ciência 

acerca da alienação judicial.

Assim, perfeitamente válida as notificações extrajudiciais de fls. 502/504 e 

522/524.

Abro o prazo de 20 dias para manifestação acerca do pedido de 

adjudicação, a contar da publicação desta decisão.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos para análise do 

pedido de adjudicação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara/MT, 07 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51201 Nr: 3664-46.2011.811.0010

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO CARMO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Victor Meira Borges - 

OAB:12033/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 Vistos etc.

A fim de dirimir a controvérsia relativa ao suposto excesso de execução, 

determino a remessa dos presentes autos à Sra. Contadora para 

apuração de eventual excesso.

Após, digam as partes sobre o cálculo elaborado pela Sra. Contadora, em 

15 (quinze) dias úteis (Art. 219, NCPC).

Na sequência tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 07 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 59780 Nr: 3199-32.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC-BAMERINDUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourenço e Nunes LTDA, ML José da Silva 

Barcelos - ME, MARIA RODRIGUES CONFECÇÕES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIZ RASIA - 

OAB:17595, Antônio Chaves Abdalla - OAB:17.571-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARTINÊS RODRIGUES 

MACIEL - OAB:12.292-GO

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Executada, para no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 

513, § 2º do CPC, pagar o débito, acrescido de custas, se houver, sob 

pena de multa de 10 % e honorários advocatícios no mesmo montante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 22855 Nr: 1686-73.2007.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO ROTEIRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson da Costa Araújo Filho - 

OAB:3.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ALVES 

BARBOSA - OAB:4.945-OAB/MT

 Vistos etc.

Ante a inércia do exequente, determino a SUSPENSÃO da execução, pelo 

prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição (§1º e 

inciso III, do Art. 921, do NCPC).

E sobre a decisão de suspensão, ensina o festejado Marcelo Abelha:

“5.3.1 Ausência de bens a penhorar (art. 921, III, do CPC)

 Tomando como ponto de partida ele mesmo, o art. 921, tem-se no inc. III a 

regra de que: suspendesse a execução quando o executado não possuir 

bens penhoráveis. Ora, caso se trate de execução para pagamento de 

quantia e seja impossível a satisfação da execução, já que o pagamento 

não pode ser realizado porque inexistem bens a serem penhorados, 

adjudicados, ou, ainda, se impossível a realização do recebimento de 

frutos e rendimentos, certamente haverá um impedimento lógico ao 

prosseguimento da execução. Como toda e qualquer execução funda-se 

na responsabilidade patrimonial, parece evidente e fora de dúvida que, se 

bens não existem para satisfazer o crédito devido ao exequente, outra 

não será a solução senão suspender o que já se encontra naturalmente 

obstado pela ordem natural das coisas. Registre-se, todavia, que é 

importante a declaração (ope legis) judicial da suspensão do processo 

para o exequente evitar a arguição de prescrição intercorrente por parte 

do executado”.(Manual de execução civil. – 5.ª ed. rev. e atual. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2015, p. 179).(destaquei)

Ato contínuo, decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam 

encontrados bens penhoráveis, será ordenado o arquivamento dos autos 

(§2º, do Art. 921, do NCPC).

Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3º, do Art. 921, do 

NCPC).

No entanto, transcorrido o prazo de que trata o §1º, do supracitado artigo, 
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sem manifestação do(a) exequente, começa a correr o prazo de 

prescrição intercorrente.

Às providências.

 Jaciara/MT, 07 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 21937 Nr: 722-80.2007.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO ROTEIRO LTDA, ANDRE 

AUGUSTO VAQUERO COBIANCHI, JULIO CESAR VAQUQIRO COBIANCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:69032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT, JOÃO BATISTA ALVES BARBOSA - OAB:4.945-OAB/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista o decurso do prazo de 30 dias solicitado pelo exequente à 

fl. 234, determino sua intimação para que se manifeste nos autos, nos 

exatos termos da decisão de fls. 226, no prazo improrrogável de 05 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 07 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 94609 Nr: 3570-88.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DIAS DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIAN MASSAYOSHI 

BENITES KOYAMA - OAB:22108/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5.736 - MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte requerida, para no prazo legal, se manifestar sobre a Petição retro, 

nos termos do Despacho retro, impulsionando o feito e requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53113 Nr: 1667-57.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A, WILLIAN HABIB NAOUM, 

LÚCIA GOMES NAOUM, GEORGES HABIB NAOUM, ÂNGELA MARIA 

SANTOS NAOUM, MOUNIR NAOUM, ALZIRA GOMES NAOUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELMO GUERRA FILHO - 

OAB:23474, ADRIANA BARBOSA DE ANDRADE - OAB:19921/GO, 

HELLEN STECKELBERG - OAB:31.009/GO, PRISCILA ROSA VIEIRA 

RORIZ - OAB:34.171/GO, REINALDO DE TOLEDO MALULI - OAB:8534-A

 Vistos etc.

Defiro os pedidos de fls. 140 e determino a alteração do polo passivo para 

Espólio de William Habbib Naoum, bem como seja realizada a inclusão no 

polo passivo e a citação pelo correio de Lúcia Gomes Naoum, Jayne 

Naoum Dentzien, Carla Naoum Coelho, Claudia Naoum Castro e Tania 

Naoum Cable.

Defiro o pedido contido no item “c”, da petição de fls. 66, e determino a 

intimação dos executados e de seus respectivos cônjuges acerca da 

penhora realizada no imóvel matriculado sob nº. R/1.083 do CRI local, bem 

como para que um deles assumam o cargo de fiel depositário.

Por fim, cumpra-se integralmente a decisão proferida às fls. 139.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara/MT, 07 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48184 Nr: 3470-46.2011.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KMDSH, MARCIO JOSÉ HACKBART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que a sentença proferida nos autos foi anulada por 

ausência de atuação do Ministério Público, determino a remessa do feito 

ao Parquet, para que manifeste o que entender pertinente.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara - MT, 07 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 34229 Nr: 1785-38.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBDMAEDRNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UPDAEÁL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO OLIVEIRA - 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:310453-MATR.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BARBOSA DE 

ANDRADE - OAB:19921/GO, REINALDO DE TOLEDO MALULI - 

OAB:8534-A

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de penhora no rosto dos autos do processo nº 

503836-02.2008.8.09.0006 da Comarca de Anápolis/GO, tendo em vista 

que o processo de recuperação judicial da empresa executada não tramita 

mais naquela Comarca, mas sim na 2º Vara Cível desta Comarca de 

Jaciara/MT, sendo que o extrato de fls. 184-verso informa o andamento da 

recuperação judicial da empresa Usina Santa Helena de açúcar e álcool 

S/A.

Diante dessa nova realidade, tornem os autos com vista ao exequente 

para que requeira o que for de direito ao regular andamento do feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara/MT, 07 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 225 Nr: 182-47.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R-DDAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAVAN - 

OAB:1.630-GO

 Vistos etc.

Defiro o pedido formulado pelo exequente à fl. 178, e determino a 

intimação do executado, por meio de seu advogado constituído (Fl. 106), 

para que comprove o integral cumprimento do acordo pactuado no 

processo de compensação junto à exequente, no prazo de 15 dias, sob 

pena de prosseguimento da presente execução.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e remetam-se os autos 

à exequente para que requeira o que entender pertinente.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara/MT, 07 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 3676 Nr: 96-18.1994.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO. 

SUNAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OURO BRANCO ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição do crédito exequendo, e, 

via de consequência, nos termos do artigo 924, V c/c art. 925, ambos do 

CPC, JULGO EXTINTO o presente feito com resolução do mérito.Custas 

pelo autor, devendo ser observada a isenção legal. Sentença não sujeita 

ao duplo grau obrigatório, visto que não atingido o valor previsto pelo 

artigo 496, § 3º, I do NCPC. Assim, certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as devidas baixas e anotações.Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário e com as cautelas de estilo.Às providências. Jaciara/MT, 07 

de maio de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 226 Nr: 183-32.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REALÇÚCAR - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 

LTDA, Bedran Afif Homsi, Habib Abdullah Naoum, Romez Abdullah Naoum

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:6847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CÉSAR ROCHA 

VENTURA - OAB:12539/GO, BEATRIZ DE FREITAS COSTA - 

OAB:18.169-GO, MAURO PAVAN - OAB:1.630-GO

 Vistos etc.

Defiro o pedido formulado pelo exequente à fl. 218, e determino a 

intimação do executado, por meio de seu advogado constituído (Fl. 79), 

para que comprove o integral cumprimento do acordo pactuado no 

processo de compensação junto à exequente, no prazo de 15 dias, sob 

pena de prosseguimento da presente execução.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e remetam-se os autos 

à exequente para que requeira o que entender pertinente.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara/MT, 07 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 45874 Nr: 804-72.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO RIBEIRO E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ OTAVIO KRAMER DE HOLLEBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL AGNOL FINATO 

- OAB:10084/MT, RODRIGO BINOTTO PEREIRA - OAB:12098/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 Vistos, etc.

 Depreende-se dos autos que a presente execução se encontra 

suspensa desde a data de 11 de março de 2015 (fls. 52).

Às fls. 63/64 vem o exequente requerer o prosseguimento do feito, com a 

consequente aplicação de multa de 10% do valor da causa, bem como 

arbitramento de honorários advocatícios no importe de 20% d valor da 

causa.

 Pois bem.

Indefiro o pedido de arbitramento de honorários no importe de 20%, uma 

vez que estes já foram fixados em 10%, conforme decisão inicial de fls. 

16/17.

De outra banda, indefiro o pedido de aplicação de multa legal de 10%, 

diante da ausência de previsão legal para tanto.

 Neste sentido:

 PROCESSO CIVIL - MULTA DE 10% DO ART. 475-J DO CPC - EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NÃO É CABÍVEL A MULTA PREVISTA NO 

ART. 475-J DO CPC EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL, MAS APENAS PARA A ANTIGA EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA, HOJE DENOMINADA "CUMPRIMENTO DE SENTENÇA" - 

DECISÃO MANTIDA - AGRAVO NEGADO.(TJ-SP - AI: 990102203123 SP, 

Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 27/07/2010, 20ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2010).

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

atualizar o débito exequendo, sob pena de indeferimento do pedido.

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 07 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 14144 Nr: 867-44.2004.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, VALDIZETE 

MARTINS NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Jurandir Dian - 

OAB:83.645/SP, Natal Camargo da Silva Filho - OAB:104.43/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Vistos etc.

Os autos vieram conclusos para análise do petitório da parte exequente 

de fls. 137, em que esta alega que houve intimação do Município para 

pagamento da aimportância de R$ 94.050,38, nos moldes de RPV, quando 

a modalidade que se é objeto de Precatório, nos termos do Artigo 100 da 

CF.

Sendo certificado pelo Sr. Gestor Judicial, o modo como se procedeu as 

expedições dos ofícios para pagamento dos valores respectivos (certidão 

de fls. 140).

Inicialmente, verifica-se face às Requisições já expedidas às fls. 134/135, 

que os ofícios foram expedidos nas modalidades corretas, ou seja, 

Precatório Requisitório para a importância de R$ 94.050,38, conforme 

dispõe o artigo 100, da CF, e Ofício Requisitório- RPV, para a importância 

de R$ 2.543,68. Assim, indefiro o pedido da exequente de fls. 137.

Após, intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informe nos autos se houve depósito dos valores requisitados às fls. 

134/135.

 Por fim, efetuado o levantamento dos valores e certificado nos autos, 

voltem-me conclusos para extinção.

Às providências.

Jaciara/MT, 07 de Maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32887 Nr: 453-36.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B D GOUDINHO ELETRÔNICA, BENEDITA 

DUTRA GOUDINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:5432/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Ante o exposto, em atenção ao disposto no art. 833, X do Código de 

Processo Civil, determino a liberação do valor bloqueado às fls. 67, 

mediante expedição de Alvará, com a restituição à conta poupança de 

titularidade da executada.Após, intime-se a parte exequente para se 

manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do processo.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Jaciara-MT, 07 de maio de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 50726 Nr: 2575-51.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADO CENTRAL LTDA, JOÃO FILIÉ 

FERREIRA, JULIO FILIÉ FERREIRA, JAYME FILIE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc....Por estas razões, REJEITO a exceção de pré-executividade 

oposta pelo executado/excipiente, conforme fundamentação supra, e, via 

de consequência, determino o regular prosseguimento da execução.Deixo 

de condenar a executada/excipiente ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários de sucumbência em virtude de não haver 

extinção da execução.De outra banda, determino a intimação do 

exequente para que se manifeste nos autos, requerendo o que entender 

necessário para a integral satisfação de seu crédito, no prazo de 15 dias. 

Cumpra-se.Às providências.Jaciara/MT, 07 de maio de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 5743 Nr: 1310-68.1999.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA EVENGELISTA DA SILVA FERREIRA 

LIMA, Assis Evangelista da Silva, FRANCISCA EVANGELISTA DA SILVA, 

GERALDA EVANGELISTA DA SILVA SOUZA, FLÁVIO EVANGELISTA DA 

SILVA, FABIO EVANGELISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:OAB/MT3558-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR MEIRA BORGES - 

OAB:12033/MT

 Vistos etc.

Eis que transmissível o direito em litígio, defiro o pedido de habilitação dos 

herdeiros da de cujus Maria do Carmo da Silva, conforme peticionado às 

fls. 520/521, retificando-se a capa dos autos.

Após, aguarde-se a realização do cálculo determinada nos Embargos à 

Execução em apenso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

As providências.

Jaciara - MT, 07 de maio de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

 Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 112246 Nr: 2224-68.2018.811.0010

 AÇÃO: Auto de Apreensão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIADS, MPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAIO GABRIEL PEREIRA 

GOMES - OAB:24463/O

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data faço a intimação do Advogado do 

Menor: L.I.A da S sobre a informação contida no Of. 828-2018, oriundo do 

2ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá-MT acerca da 

audiência designada para o dia: 08.05.2018, às 15:20

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 47809 Nr: 3053-93.2011.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGNALDO SEVERINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação da parte requerida foi 

protocolado dentro do prazo legal, diante disto faço vista dos autos a 

parte requerente para oferecer contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 26400 Nr: 3009-79.2008.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON MILITÃO DA ROCHA, ROMEO 

SEIDENFUS, MARIANE SEIDENFUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esio Souza de Oliveira Filho - 

OAB:15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JACIARA

JUÍZO DA 2ª VARA

C E R T I D Ã O

 CERTIFICO E DOU FÉ que, faço expedir intimação ao advogado da parte 

Autora via DJE, para no prazo de 10(dez) dias efetuar depósito da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado de Penhora. 

Regulamentada pelo Provimento 07/2017 datado de 13 de junho de 2017 

em cumprimento ao Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes 

autos. Devendo comprovar nos autos o depósito.

 È o que me cumpre certificar.

 Jaciara-MT., 04 de maio de 2018.

 Edivaine Aparecida de Souza Teixeira

 Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 58613 Nr: 2491-79.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDA GOMES DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 Certifico e dou fé que, o Recurso de Apelação de fls. 241/254 foi 

protocolado dentro do prazo legal. Certifico mais que faço proceder a 

intimação da advogada da autora para contrarrazoar a apelação. É o que 

me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56478 Nr: 860-03.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CAROLINA SANTOS GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Pelo exposto, RECEBO O PEDIDO de fls. 147/148 formulado pelo 

exequente como LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO e, na forma do art. 

510 e seguintes do NCPC, determino a intimação das partes para que, no 

prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, juntem aos autos pareceres 

técnicos contábeis fundamentados e demais documentos suficientes para 

precisar o quantum exequendo na forma definida na sentença.Somente 

após a juntada dos referidos documentos e verificada a impossibilidade de 

julgamento de plano, nomear-se-á profissional perito para o caso.Quanto 
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ao pedido de execução dos honorários advocatícios de fls. 155/157, 

CITE-SE o executado para que, no prazo de 30 (trinta) dias, caso queira, 

o p o n h a  e m b a r g o s ,  n a  f o r m a  d o  a r t .  9 1 0 ,  d o 

NCPC.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 07 de março de 2018.Valter 

Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 24882 Nr: 1172-86.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DA CUNHA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - 

OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 1172.2008.811.0010

Código 24882

Exequente: Terezinha da Cunha Xavier

Executdo: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

VISTOS ETC.,

Ante a disponibilização dos créditos, expeçam-se os competentes Alvarás 

Judiciais de levantamento de valores conforme RPV à fl. 185.

Após, remetam-se os autos ao arquivo com baixas na distribuição.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Jaciara/MT, 04 de maio de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52413 Nr: 994-64.2013.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALIA DE LIMA, INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a sentença de fls. 153/159 transitou em julgado 

sem interposição de recursos. Cerfico também que, faço expedir a 

intimação do advogado da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se requerendo o que entender de direito. É o que me cumpre 

certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56634 Nr: 1006-44.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENAIDE DE MORAES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:4.096-E

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo para o advogado da parte 

autora, devidamente intimado via DJE, manifestar-se acerca dos embargos 

à execução acostados as fls. 137/273. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 45158 Nr: 13-06.2011.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ HELENA BOEIRA AGUILA, MARIANO AGUILA 

GONZALEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE OSVALDO DA COSTA FERREIRA, 

RENATO RIBEIRO DA COSTA, PAULO DA COSTA FERREIRA, PAULO 

BONAFÉ FERREIRA, VERA LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA, SILAS TÉRCIO 

FERREIRA, MÁRCIO ROBERTO FERREIRA, MARIANO AGUILA GONZALEZ, 

CLEONICE BONAFE FERREIRA, João Domingos do Nascimento, MARCOS 

ANTONIO FERREIRA, SILMARA FERREIRA DE CASTRO, IZAIAS BORGES 

DE REZENDE FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a sentença de fls.231/231-v° transitou em julgado 

sem interposição de recursos. Certifico também que, nesta data remeto os 

autos ao arquivo com baixa na distribuição. È o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 32514 Nr: 177-05.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J B PEREIRA MÓVEIS-EPP, JOÃO BATISTA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÂMICA TERRA SANTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MATTIONI - 

OAB:13231-A/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT, 

MÁRCIA NIEDERLE - OAB:10.458/MT, MICHEL KAPPES - 

OAB:14185/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Luiz Ferreira Júnior 

- OAB:99812

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo para a parte devedora se 

manifestar nos autos. Certifico também que, faço expedir intimação da 

parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder a atualização 

do débito, bem como requer o que entender de direito. É o que me cumpre 

certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 57554 Nr: 1774-67.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FARONES MOIZES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, SUHAILA MAHMUD AHMAD BIANCHI - OAB:8388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a sentença de fls. 76/79 transitou em julgado sem 

interposição de recursos. Certifico também que, faço expedir a intimação 

do advogado da parte autora, para no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se requerendo o que entender de direito. É o que me cumpre 

certificar.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000443-62.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO FELIX NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data a Parte autora devidamente 

intimada conforme se verifica no id n. 12782358 não se manifestou nos 

presentes autos. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 

impulsiono os autos para intimação da Parte credora para no prazo de 48 

horas manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1000521-22.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SOARES DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 12680699 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000118-53.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALBERTO MARTINS (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 13048416 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-53.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA SOUTO GONCALVES (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/07/2018 Hora: 08:10 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-38.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELY SANTOS SILVA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/07/2018 Hora: 08:20 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-23.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA ALVES DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/07/2018 Hora: 08:30 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-90.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/07/2018 Hora: 08:40 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-45.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO DOS REIS (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/07/2018 Hora: 08:50 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-14.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ALISON DE JESUS NUNES (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/07/2018 Hora: 09:00 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-82.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAX WILLIAN ALVES SOBRINHO (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/07/2018 Hora: 09:10 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000771-55.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA PEREIRA CAVALCANTE NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO)

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000771-55.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 35.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MARIA DE FATIMA PEREIRA 

CAVALCANTE NUNES Parte Ré: EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos. Intime-se a parte devedora para efetuar o pagamento no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), 

consoante o disposto no artigo 523, do Código de Processo Civil. 

Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000249-62.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000249-62.2016.8.11.0010; Valor causa: R$ 6.033,50; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: RICARDO 

MARQUES DE ABREU Parte Ré: EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Antes da efetivação da 

medida pela via estreita do bloqueio via BacenJud, intime-se a 

Procuradoria responsável pelo recebimento de notificação inerente ao 

pagamento de honorários a defensores dativos, para que tome ciência do 

pedido de bloqueio e se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Decorrido o prazo assinalado com ou sem manifestação, tornem 

conclusos. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010038-97.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE APARECIDA FRANCISCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO OAB - SP0317707A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

8010038-97.2015.8.11.0010; Valor causa: R$ 31.520,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[RESPONSABILIDADE 

CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

VALDIRENE APARECIDA FRANCISCO Parte Ré: EXECUTADO: DIGITI 

BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME Vistos. Não opostos embargos 

pela parte executada dentro do prazo legal, o que deve ser certificado, 

expeça-se carta precatória para alienação em leilão judicial dos bens 

penhorados e avaliados. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010287-14.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA BOM DESPACHO DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO)

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

8010287-14.2016.8.11.0010; Valor causa: R$ 24.452,46; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[CARTÃO 

DE CRÉDITO, INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO, FORMAÇÃO, 

SUSPENSÃO E EXTINÇÃO DO PROCESSO, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: CATARINA 

BOM DESPACHO DA SILVA ALMEIDA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BMG 

Vistos. Especifique a parte seu pedido de id. 12533900 no prazo de 05 

(cinco) dias. Decorrido o prazo sem resposta, arquivem-se. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-62.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000098-62.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 20.258,57; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FERRAZ Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Manifeste-se a parte 

exequente sobre o ofício de id. 12898583, requerendo o que de direito no 

prazo de cinco dias. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000920-51.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONALISA LIMA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000920-51.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 2.001,73; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[CÉDULA 

DE CRÉDITO COMERCIAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME Parte Ré: 

REQUERIDO: MONALISA LIMA DA SILVA Vistos. Intime-se a parte 

devedora para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), consoante o 

disposto no artigo 523, do Código de Processo Civil. Seja corrigida 

autuação e distribuição para cumprimento de julgado. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000882-39.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON DIAS REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000882-39.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 1.693,86; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[CÉDULA 

DE CRÉDITO COMERCIAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME Parte Ré: 

REQUERIDO: NILSON DIAS REIS Vistos. Intime-se a parte devedora para 

efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo 

de multa de 10% (dez por cento), consoante o disposto no artigo 523, do 

Código de Processo Civil. Seja corrigida autuação e distribuição para 

cumprimento de julgado. Tomem-se as demais providências de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000566-26.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO TERNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA SOLUCOES S.A. (EXECUTADO)

RCTECH SERVICE EIRELI - EPP (EXECUTADO)

USINA ELETRICA DO PRATA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO LOPES BRAGA OAB - MG107471 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000566-26.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 26.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[LOCAÇÃO DE MÓVEL]. 

Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: JOSE PAULO TERNES 

Parte Ré: EXECUTADO: RCTECH SERVICE EIRELI - EPP, USINA ELETRICA 

DO PRATA S/A, ENERGISA SOLUCOES S.A. Vistos. Intime-se a parte 

devedora para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), consoante o 

disposto no artigo 523, do Código de Processo Civil. Seja corrigida 

autuação e distribuição para cumprimento de julgado. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010146-63.2014.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

INAJARA ANGELICA DOS REIS MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ELETRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

EVERTON LUIZ DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0010212A (ADVOGADO)

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

8010146-63.2014.8.11.0010; Valor causa: R$ 28.960,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO]. 

Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: INAJARA ANGELICA DOS 

REIS MOURA Parte Ré: EXECUTADO: RICARDO ELETRO Vistos. Atente-se 

a Escrivania para o cadastramento do advogado, conforme requerido no 

item "3" da petição de id. 10989283. Intime-se a parte exequente a 

comprovar o pagamento em duplicidade no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de indeferimento do pedido. Pelo que dos autos consta, houve 

depósito parcial do débito exequendo à época e, por consequência, 

penhora online do saldo remanescente com posterior levantamento pela 

parte exequente. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000796-68.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY ROSA OLINO SUARDI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINA MARIA AGUIAR ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000796-68.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 1.604,64; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[ARRAS OU SINAL]. Partes 

do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: IRACY ROSA OLINO SUARDI - 

ME Parte Ré: EXECUTADO: DIVINA MARIA AGUIAR ALVES Vistos. 

Intime-se a parte devedora para efetuar o pagamento no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), 

consoante o disposto no artigo 523, do Código de Processo Civil. Seja 

corrigida autuação e distribuição para cumprimento de julgado. Tomem-se 

as demais providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010578-19.2013.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PETRONILIO FERNANDES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT0006641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

8010578-19.2013.8.11.0010; Valor causa: R$ 44.514,26; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[CONTRATOS BANCÁRIOS, 

BANCÁRIOS, INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: PETRONILIO FERNANDES DE 

SOUZA Parte Ré: EXECUTADO: BANCO DO BRASIL Vistos. Em resposta 

ao Ofício 387/2018, certifique-se sobre a existência de valores porventura 

ainda vinculados aos presentes autos, prestando-se, por conseguinte, as 

informações pertinentes. Havendo numerário, vinculem-se aqueles autos 

conforme solicitado. Após as providências necessárias, tornem ao 

arquivo. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000194-43.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO OAB - MT23748/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000194-43.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 1.760,10; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: RURALDO 

NUNES MONTEIRO FILHO Parte Ré: EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. I – Certifique-se da apresentação e retenção das 

competentes certidões de crédito na Secretaria. II – O cálculo de 

liquidação do débito será realizado pelo Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, conforme determina o 

Provimento nº. 11/2017-CM. Assim, para a efetiva realização do cálculo de 

liquidação, encaminhe os documentos elencados no art. 3º, § 1º do 

Provimento nº. 11/2017-CM, por malote digital/e-mail. III – Após o retorno 

dos autos, com o aporte do cálculo de liquidação realizado pelo 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do TJMT, expeça-se 

RPV nos moldes do artigo 535, § 3º, II do CPC, devendo ser instruído com 

os documentos descritos no art. 4º, § 1º do Provimento supracitado. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000197-95.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO OAB - MT23748/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000197-95.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 1.760,10; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: RURALDO 

NUNES MONTEIRO FILHO Parte Ré: EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. 1. Certifique-se da apresentação e retenção das 

competentes certidões de crédito na Secretaria. 2. O cálculo de liquidação 

do débito será realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, conforme determina o Provimento nº. 

11/2017-CM. Assim, para a efetiva realização do cálculo de liquidação, 

encaminhe os documentos elencados no art. 3º, § 1º do Provimento nº. 

11/2017-CM, por malote digital/e-mail. 3. Após o retorno dos autos, com o 

aporte do cálculo de liquidação realizado pelo Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do TJMT, expeça-se RPV nos moldes do artigo 

535, § 3º, II do CPC, devendo ser instruído com os documentos descritos 

no art. 4º, § 1º do Provimento supracitado. 4. Cumpra-se. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000193-58.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO OAB - MT23748/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000193-58.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 1.760,10; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: RURALDO 

NUNES MONTEIRO FILHO Parte Ré: EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. 1. Certifique-se da apresentação e retenção das 

competentes certidões de crédito na Secretaria. 2. O cálculo de liquidação 

do débito será realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, conforme determina o Provimento nº. 

11/2017-CM. Assim, para a efetiva realização do cálculo de liquidação, 

encaminhe os documentos elencados no art. 3º, § 1º do Provimento nº. 

11/2017-CM, por malote digital/e-mail. 3. Após o retorno dos autos, com o 

aporte do cálculo de liquidação realizado pelo Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do TJMT, expeça-se RPV nos moldes do artigo 

535, § 3º, II do CPC, devendo ser instruído com os documentos descritos 

no art. 4º, § 1º do Provimento supracitado. 4. Cumpra-se. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000196-13.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO OAB - MT23748/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000196-13.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 1.760,10; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/
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[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: RURALDO 

NUNES MONTEIRO FILHO Parte Ré: EXECUTADO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. 1. Certifique-se da apresentação e retenção das 

competentes certidões de crédito na Secretaria. 2. O cálculo de liquidação 

do débito será realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça, conforme determina o Provimento nº. 

11/2017-CM. Assim, para a efetiva realização do cálculo de liquidação, 

encaminhe os documentos elencados no art. 3º, § 1º do Provimento nº. 

11/2017-CM, por malote digital/e-mail. 3. Após o retorno dos autos, com o 

aporte do cálculo de liquidação realizado pelo Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do TJMT, expeça-se RPV nos moldes do artigo 

535, § 3º, II do CPC, devendo ser instruído com os documentos descritos 

no art. 4º, § 1º do Provimento supracitado. 4. Cumpra-se. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001001-97.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE DA SILVA MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAMBOYAN MODAS LIMITADA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO DE OLIVEIRA LESSA OAB - MT19759/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001001-97.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: CAROLINE DA 

SILVA MACHADO Parte Ré: EXECUTADO: FLAMBOYAN MODAS 

LIMITADA Vistos. Intime-se a parte devedora para efetuar o pagamento no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez 

por cento), consoante o disposto no artigo 523, do Código de Processo 

Civil. Seja corrigida autuação e distribuição para cumprimento de julgado. 

Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000394-84.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROZILDA MENDES FERNANDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANTONIO COSTA MENACHO OAB - MT0010919A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000394-84.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 24.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111)/[MULTA COMINATÓRIA / 

ASTREINTES]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: ROZILDA 

MENDES FERNANDES Parte Ré: EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Defiro a incidência de multa de 

10% sobre o valor da condenação. Atente-se o patrono da empresa 

executada para a tumultuação do feito com o protocolo sucessivo de 

petições alheias aos presentes autos. De fato, verifica-se que a petição 

id. 11881832, informando o depósito do valor de R$ 10.934,20 não 

pertence aos autos. Contudo, vê-se o depósito do valor de R$ 11.359,20 

pela petição id. 11881572, sobre o qual devem manifestar-se as partes no 

prazo de 05 (cinco) dias. Certifique-se sobre a existência de valores 

vinculados aos autos. Intimem-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001121-43.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR LOPES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001121-43.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.398,39; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: GILMAR LOPES DOS SANTOS Parte Ré: EXECUTADO: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Intime-se a parte devedora 

para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), consoante o disposto no 

artigo 523, do Código de Processo Civil. Seja corrigida autuação e 

distribuição para cumprimento de julgado. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001119-73.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR LOPES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001119-73.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 12.054,09; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: GILMAR LOPES DOS SANTOS Parte Ré: EXECUTADO: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Intime-se a parte devedora 

para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), consoante o disposto no 

artigo 523, do Código de Processo Civil. Seja corrigida autuação e 

distribuição para cumprimento de julgado. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010812-30.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE APARECIDA ROQUE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS
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CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

8010812-30.2015.8.11.0010; Valor causa: R$ 209,39; Tipo: Cível; Espécie: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: LUCINEIDE APARECIDA ROQUE Parte Ré: EXECUTADO: VIVO 

S.A. Vistos. Intime-se a parte devedora para efetuar o pagamento no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez 

por cento), consoante o disposto no artigo 523, do Código de Processo 

Civil. Seja corrigida autuação e distribuição para cumprimento de julgado. 

Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000542-95.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY ROSA OLINO SUARDI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA DA SILVA CASTELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000542-95.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 1.013,28; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[AGÊNCIE E DISTRIBUIÇÃO]. 

Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: IRACY ROSA OLINO 

SUARDI - ME Parte Ré: EXECUTADO: FABIANA DA SILVA CASTELI Vistos. 

Intime-se a parte devedora para efetuar o pagamento no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), 

consoante o disposto no artigo 523, do Código de Processo Civil. Seja 

corrigida autuação e distribuição para cumprimento de julgado. Tomem-se 

as demais providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000536-88.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY ROSA OLINO SUARDI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZETE RODRIGUES BISPO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000536-88.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 542,89; Tipo: Cível; Espécie: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[ARRAS OU SINAL]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: IRACY ROSA OLINO SUARDI - ME 

Parte Ré: EXECUTADO: ELIZETE RODRIGUES BISPO Vistos. Intime-se a 

parte devedora para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), consoante o 

disposto no artigo 523, do Código de Processo Civil. Atente-se para 

autuação e distribuição para cumprimento de julgado. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010271-31.2014.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZETE MORALES BEZERRA OAB - MT0005234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZARA DAS DORES SIQUEIRA ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO)

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

8010271-31.2014.8.11.0010; Valor causa: R$ 22.222,23; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[CHEQUE]. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: JOSE ALVES DA SILVA Parte Ré: 

EXECUTADO: LAZARA DAS DORES SIQUEIRA ME Vistos. Defiro o pleito 

da parte exequente - id. 12746491, autorizando o levantamento do valor 

incontroverso. O alvará será expedido em nome do beneficiário ou seu 

advogado, desde que este tenha procuração especial para tanto. Quanto 

ao valor devido à título de honorários advocatícios em favor do advogado 

da parte executada/recorrida, tendo em vista que três, ao menos, 

patrocinaram o pólo passivo em algum momento na demanda, determino 

que sejam intimados a manifestar sua pretensão em 15 (quinze) dias, 

inclusive respondendo ao pedido id. 12581212 no mesmo prazo, bem 

como sobre a possibilidade de acordo entre eles sobre suas quotas. 

Intimem-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000038-55.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RICARDO DA CRUZ SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000038-55.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 3.807,36; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[CÉDULA DE CRÉDITO 

COMERCIAL]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME Parte Ré: EXECUTADO: PAULO 

RICARDO DA CRUZ SILVA Vistos. Intime-se a parte devedora para efetuar 

o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de 

multa de 10% (dez por cento), consoante o disposto no artigo 523, do 

Código de Processo Civil. Atente-se para autuação e distribuição para 

cumprimento de julgado. Tomem-se as demais providências de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000040-25.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REBECA RAYLEN DE SOUZA SANTOS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000040-25.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 1.624,81; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[CÉDULA DE CRÉDITO 

COMERCIAL]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME Parte Ré: EXECUTADO: REBECA 

RAYLEN DE SOUZA SANTOS SILVA Vistos. Intime-se a parte devedora 

para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento), consoante o disposto no 

artigo 523, do Código de Processo Civil. Atente-se para autuação e 

distribuição para cumprimento de julgado. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000046-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER SOUZA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000046-32.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 1.415,59; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[CÉDULA DE CRÉDITO 

COMERCIAL]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME Parte Ré: EXECUTADO: WAGNER 

SOUZA DOS SANTOS Vistos. Intime-se a parte devedora para efetuar o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa 

de 10% (dez por cento), consoante o disposto no artigo 523, do Código de 

Processo Civil. Atente-se para autuação e distribuição para cumprimento 

de julgado. Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000042-92.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO ROSA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000042-92.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 2.052,52; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[CÉDULA DE CRÉDITO 

COMERCIAL]. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME Parte Ré: EXECUTADO: SANDRO 

ROSA DE OLIVEIRA Vistos. Intime-se a parte devedora para efetuar o 

pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa 

de 10% (dez por cento), consoante o disposto no artigo 523, do Código de 

Processo Civil. Atente-se para autuação e distribuição para cumprimento 

de julgado. Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000786-87.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WILIAN RODRIGUES DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A 

Endereço: desconhecido e Intimação/Citação do Promovido através de seu 

i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: MAURO PAULO GALERA MARI OAB: 

MT0003056A Endereço: rua das palmeiras , 300, BOSQUE DA SAÚDE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78118-000 , para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 12/07/2018 Hora: 10:20 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) cliente, através de seu i. patrono . O não comparecimento do 

Promovente à audiência importará implicará na extinção do processo e 

arquivamento da reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, com a condenação nas custas processuais e do Promovido 

importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais 

do autor e proferindo-se o julgamento de plano; Comparecendo a parte 

promovida (ré), e não obtida a conciliação, o promovido deverá oferecer 

contestação, escrita ou oral, na audiência de conciliação ou até 05 (cinco) 

dias, contados a partir da referida audiência, e em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência respectiva a 

carta de preposição, sob pena de revelia . Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001118-88.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZI JESUS DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILLA MUNIQUE RODRIGUES FRANCO OAB - MT21915/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que a contestação de id n. 13061963 fora interposta no 

prazo legal. Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os 

autos para intimação da Parte autora para no prazo de 05 dias para 

apresentar impugnação a contestação de id n. 13061963, caso queira.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000788-57.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEYZE ELAYNE DE BRITO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: MARCIO 

GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 12/07/2018 Hora: 10:30 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000787-72.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ABIGAIL FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: MARCIO 

GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia 12/07/2018 ás 10h30, devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000788-57.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEYZE ELAYNE DE BRITO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: MARCIO 

GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 
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CONCILIAÇÃO Data: 07/06/2018 Hora: 12:00 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000719-59.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LORIVAL GOMES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000479-70.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR SANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000953-41.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOAO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO)

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte credora para no prazo de 05 dias informar seus dados bancários 

a fim de que os valores sejam liberados.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000788-57.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEYZE ELAYNE DE BRITO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: MARCIO 

GUIMARAES NOGUEIRA OAB: MT0012853A Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/06/2018 Hora: 11:00 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000212-98.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WANDER DA SILVA COSTA COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNELSON ZULIANI BELLO OAB - SP54099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO)

 

C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  R e c u r s a l  P r o c e s s o  n . 

1000212-98.2017.8.11.0010 Certifico que o Recurso Inominado, bem como 

o preparo foi interposto tempestivamente. Posto isto, nos termos do artigo 

203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da CNGC, intimo 

a parte recorrida do recurso, para querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 dias. JACIARA, 7 de maio de 2018 ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001187-23.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ROSA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: EMERSON RIBEIRO ALVES OAB: MT23093/O-O Endereço: DAS 

PALMEIRAS, S N, CASA 14 COND RIO COX, JARDIM IMPERIAL, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78075-850 e Intimação/Citação do Promovido através de seu i. 

patrono (a) Dr (.ª) Advogado: AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE 

OAB: MT0013333A-O Endereço: LEONIDES DE CARVALHO, 175, APTO 

1401 ED. CASAGRANDE, SENHOR DOS PASSOS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78000-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: 

Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

12/07/2018 Hora: 10:40 , devendo avisar aos (a) seus (a) cliente, através 

de seu i. patrono . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais e do Promovido importará em revelia, 

reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais do autor e 

proferindo-se o julgamento de plano; Comparecendo a parte promovida 

(ré), e não obtida a conciliação, o promovido deverá oferecer 

contestação, escrita ou oral, na audiência de conciliação ou até 05 (cinco) 

dias, contados a partir da referida audiência, e em se tratando de pessoa 

jurídica, o preposto deverá apresentar no ato da audiência respectiva a 

carta de preposição, sob pena de revelia . Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000786-87.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WILIAN RODRIGUES DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000786-87.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[PERDAS E DANOS]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: WILIAN RODRIGUES DAS NEVES Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. 1. Por enquanto, 

cite-se a parte reclamada para comparecer à audiência de conciliação a 

ser designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as 

advertências contidas no § 1.º do art. 18 da norma Legal que rege o 

microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão 

de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve 

ser indeferido. É que toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a 

verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante decorre de 

informações unilaterais fornecidas pela mesma e, aliás, os documentos 

apresentados não possuem correlação aparente, circunstâncias que 

tornam temerária a adoção da providência judicial reclamada. 3. Sobre o 

pedido de inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em 

seu favor invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 

6.º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as 

demais providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000787-72.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ABIGAIL FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000787-72.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 27.285,76; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[PERDAS E DANOS]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ABIGAIL FERREIRA DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. 1. Depois de detido exame dos autos, 

chego à conclusão que procede a tutela de urgência para exclusão de 

inscrição do nome da parte reclamante dos cadastros de Órgãos de 

Proteção ao Crédito, notadamente, diante da vasta documentação 

apresentada em harmonia com os argumentos levantados e a 

possibilidade de reversão dos efeitos da decisão, razões pela qual 

DEFIRO a medida liminar vindicada. Entendo, pois, que enquanto pendente 

a discussão judicial em torno de determinado débito apontado pelo credor, 

veementemente contestado pela parte reclamante, deve-se manter 

positiva a ficha cadastral do devedor, sob pena de prejuízos irreparáveis, 

pois que, hodiernamente, a figuração em lista de inadimplentes dos órgãos 

de proteção ao crédito implica em imediata restrição comercial do 

negativado. Seja notificada a requerida a não incluir o nome do autor junto 

às empresas de cobranças, Serasa, SPC-Serviço de Proteção ao Crédito 

e/ou qualquer órgão restritivo de crédito e/ou, caso a inscrição já tenha 

sido efetuada, seja dado baixa imediata na restrição, desde que tenha sido 

ocasionado em razão deste débito, até determinação judicial em contrário, 

sob pena de desobediência pelo não cumprimento. 2. Igualmente, no 

tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, considerando a 

verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e sua 

hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. Sem prejuízo das providências supra, cite-se a requerida 

para os atos desta ação e, intime-a da presente decisão, a fim de que 

compareça à audiência de conciliação em data a ser designada pelo 

cartório, consignando que deverá ser assistida por advogado e oferecer 

defesa escrita ou oral no prazo legal, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 4. Intime-se a parte 

requerente da presente decisão e para a audiência de conciliação a ser 

designada, consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. 5. Tomem-se as demais providências de estilo. 6. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000788-57.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DEYZE ELAYNE DE BRITO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000788-57.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: DEYZE 

ELAYNE DE BRITO SILVA Parte Ré: REQUERIDO: ANHANGUERA 

EDUCACIONAL LTDA Vistos. 1. Depois de detido exame dos autos, chego 

à conclusão que procede a tutela de urgência para exclusão de inscrição 

do nome da parte reclamante dos cadastros de Órgãos de Proteção ao 

Crédito, notadamente, diante da vasta documentação apresentada em 

harmonia com os argumentos levantados e a possibilidade de reversão 

dos efeitos da decisão, razões pela qual DEFIRO a medida liminar 

vindicada. Entendo, pois, que enquanto pendente a discussão judicial em 

torno de determinado débito apontado pelo credor, veementemente 

contestado pela parte reclamante, deve-se manter positiva a ficha 

cadastral do devedor, sob pena de prejuízos irreparáveis, pois que, 

hodiernamente, a figuração em lista de inadimplentes dos órgãos de 

proteção ao crédito implica em imediata restrição comercial do negativado. 

Seja notificada a requerida a não incluir o nome do autor junto às 

empresas de cobranças, Serasa, SPC-Serviço de Proteção ao Crédito 

e/ou qualquer órgão restritivo de crédito e/ou, caso a inscrição já tenha 

sido efetuada, seja dado baixa imediata na restrição, desde que tenha sido 

ocasionado em razão deste débito, até determinação judicial em contrário, 

sob pena de desobediência pelo não cumprimento. 2. Igualmente, no 

tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, considerando a 

verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e sua 

hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. Sem prejuízo das providências supra, cite-se a requerida 

para os atos desta ação e, intime-a da presente decisão, a fim de que 

compareça à audiência de conciliação em data a ser designada pelo 

cartório, consignando que deverá ser assistida por advogado e oferecer 

defesa escrita ou oral no prazo legal, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 4. Intime-se a parte 

requerente da presente decisão e para a audiência de conciliação a ser 

designada, consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. 5. Tomem-se as demais providências de estilo. 6. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000816-25.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FACCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000816-25.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 30.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: LEANDRO FACCO Parte Ré: REQUERIDO: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 
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DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO Vistos. 1. Por enquanto, 

cite-se a parte reclamada para comparecer à audiência de conciliação a 

ser designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as 

advertências contidas no § 1.º do art. 18 da norma Legal que rege o 

microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão 

de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve 

ser indeferido. É que toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a 

verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante decorre de 

informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam 

temerária a adoção da providência judicial reclamada. 3. Sobre o pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação 

feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000817-10.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALEF UILIAN MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000817-10.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.149,12; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ALEF UILIAN MARTINS DE OLIVEIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 1. Por enquanto, cite-se a 

parte reclamada para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as 

advertências contidas no § 1.º do art. 18 da norma Legal que rege o 

microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão 

de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve 

ser indeferido. É que toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a 

verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante decorre de 

informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam 

temerária a adoção da providência judicial reclamada. 3. Sobre o pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação 

feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000818-92.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALEF UILIAN MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000818-92.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.121,02; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: ALEF UILIAN MARTINS DE OLIVEIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 1. Por enquanto, cite-se a 

parte reclamada para comparecer à audiência de conciliação a ser 

designada, conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as 

advertências contidas no § 1.º do art. 18 da norma Legal que rege o 

microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão 

de tutela de urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve 

ser indeferido. É que toda a narrativa dos fatos que evidenciariam a 

verossimilhança do direito defendido pela parte reclamante decorre de 

informações unilaterais fornecidas pela mesma, circunstâncias que tornam 

temerária a adoção da providência judicial reclamada. 3. Sobre o pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando a verossimilhança da alegação 

feita pela parte reclamante e sua hipossuficiência, declaro em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tomem-se as demais 

providências de estilo. 5. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000829-24.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI MORAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000829-24.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: IVANI MORAES DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos. 1. Por enquanto, cite-se a parte reclamada para comparecer à 

audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta da conciliadora, 

fazendo-se constar as advertências contidas no § 1.º do art. 18 da norma 

Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 2. Quanto ao 

pedido de concessão de tutela de urgência em caráter liminar, chego à 

conclusão de que deve ser indeferido. É que toda a narrativa dos fatos 

que evidenciariam a verossimilhança do direito defendido pela parte 

reclamante decorre de informações unilaterais fornecidas pela mesma, 

circunstâncias que tornam temerária a adoção da providência judicial 

reclamada. 3. Sobre o pedido de inversão do ônus da prova, considerando 

a verossimilhança da alegação feita pela parte reclamante e sua 

hipossuficiência, declaro em seu favor invertido o ônus da prova neste 

feito, com fundamento no artigo 6.º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000831-91.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RICARDO VAZ FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRELLA LEANDRO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000831-91.2018.8.11.0010; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: RAFAEL RICARDO VAZ FERREIRA Parte Ré: REQUERIDO: 

MIRELLA LEANDRO DE OLIVEIRA Vistos. 1. Por enquanto, cite-se a parte 

reclamada para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, 

conforme pauta da conciliadora, fazendo-se constar as advertências 

contidas no § 1.º do art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos 

Juizados Especiais. 2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de 

urgência em caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido 

ante a ausência de individualização competente do conteúdo online que se 

quer tornar indisponível. Com o advento da Lei 12.965/14, ou, 

popularmente, “Marco Civil da Internet”, para possibilitar-se a 

indisponibilidade de conteúdo gerado por terceiros, resta imprescindível a 

“indicação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que 

permita a localização inequívoca do material”, conforme preconiza o §1º 
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do art. 19 da referida lei. Para tanto, visando atender tal recomendação e, 

também, viabilizar o cumprimento de eventual ordem judicial pelo 

competente provedor de aplicações de internet, deve a parte postulante 

indicar as respectivas “URL – Uniform Resource Locator ou localizador 

padrão de recursos” do conteúdo que denuncia como abusivo, sob pena 

de indeferimento da medida ou nulidade da decisão concessiva, já que não 

bastam meros prints e indicações da “publicação”. Aliás, pelo que consta 

até então, boa parte ou todo o conteúdo denunciado é passível de 

remoção pela própria parte, já que aparentemente publicado em página de 

sua administração em notória "rede social", o que indica ausência de 

interesse na medida na modalidade necessidade. 3. Intime-se a parte 

autora da presente. 4. Tomem-se as demais providências de estilo. 5. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000953-41.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOAO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO)

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000953-41.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 37.480,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MANOEL JOAO DE AMORIM Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. I. Considerando que a parte executada 

satisfez integralmente a obrigação, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com 

fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do CPC, autorizando que a parte 

reclamante proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos, 

mediante a expedição do competente Alvará Judicial. II. O alvará será 

expedido em nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este 

tenha procuração especial para tanto. III. Dê-se baixa em eventuais 

gravames e penhoras realizadas nos autos. IV. Atente-se para adequada 

autuação e distribuição na fase de cumprimento de julgado. V. 

Publique-se. Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com 

as baixas e anotações de estilo. VI. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-05.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000160-05.2017.8.11.0010; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: MARIA FERREIRA MENDES Parte Ré: REQUERIDO: 

OI S/A Vistos. Em atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, 

norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório 

da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. É de 

conhecimento público, que a parte Reclamada/Devedora (OI S.A.), é 

beneficiária da recuperação judicial, deferida nos autos nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, da 7ª Vara Empresarial do Estado do Rio de 

Janeiro. Cediço, também, que em sede de juizado especial não se fala em 

suspensão da execução, como consignado em decisão em que admitida a 

recuperação judicial. Neste aspecto, têm-se que a presente execução 

deve ser julgada extinta, possibilitando a parte Exequente habilitar seu 

crédito pela via própria, de acordo com o Enunciado n.º 51 do FONAJE e 

art. 59 da Lei 11.101/05, que transcrevo: Enunciado n.º 51 – FONAJE - 

“Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação 

extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a 

sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, 

possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via 

própria.” “Ementa: Embargos a execução. EMPRESA EM FASE DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO EM JUÍZO 

UNIVERSAL QUE SE IMPÕE. APLICAÇÃO DA LEI 11.101/05 E ENUNCIADO 

N.º 51 DO FONAJE. SENTENÇA MANTIDA NA SUA INTEGRALIDADE. 

Estando a parte em recuperação judicial, o Juízo que a deferiu torna-se 

indivisível, motivo pelo qual havendo o título executivo, deve ocorrer a 

habilitação do crédito no Juízo Universal. Recurso Desprovido.” (TJ/RS – 

1ª TR – RI nº 0042041-98.2014.8.21.9000 – Rel. juiz Roberto Carvalho 

Fraga – j. 30/06/2015). Outrossim, o art. 8º da Lei 9.099/95 é taxativo, e 

determina: “Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o 

incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas 

públicas da União, a massa falida e o insolvente civil”. Bem se vê, 

portanto, que se torna impossível a continuidade do presente feito, já que 

a liquidação extrajudicial se assemelha à massa falida, para os efeitos da 

especialidade deste Lei. Insta salientar, a inaplicabilidade da multa de dez 

por cento, pois a reclamada já se encontrava com plano de recuperação 

judicial aprovado, assim como não há determinação específica para 

aplicação da referida multa. Diante te todo o exposto, já constituído o 

crédito em favor da parte Reclamante mediante sentença, e diante do 

óbice legal promovido pelo benefício da recuperação judicial, nos termos 

do art. 8º, enunciado, da Lei n.º 9.099/95 e Enunciado n.º 51 do FONAJE, 

DECLARO a incompetência absoluta deste Juízo para processas e decidir 

este feito, e, em consequência, JULGO EXTINTA a execução, diante da 

liquidação extrajudicial da parte executada. DETERMINO a expedição da 

competente certidão de crédito. Sem custas e honorários advocatícios, 

face ao disposto nos art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000608-12.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY BENITES KOYAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO)

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB - MT22108/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDAIR LUIZ MAFFI (REQUERIDO)

GEZIANE RAMALHO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENIS THOMAZ RODRIGUES OAB - MT17096/B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000608-12.2016.8.11.0010; Valor causa: R$ 3.019,34; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[Cobrança 

de Aluguéis - Sem despejo]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: SIRLEY BENITES KOYAMA Parte Ré: REQUERIDO: 

VALDAIR LUIZ MAFFI, GEZIANE RAMALHO DE SOUZA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Considerando que as partes se compuseram, id 11105854 e 

11185901, HOMOLOGO o acordo celebrado e JULGO o processo COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). P. I. Transitada 

em julgado, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000260-57.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA GALDINO DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000260-57.2017.8.11.0010; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: ANA MARIA GALDINO DA COSTA Parte Ré: EXECUTADO: OI 

S/A Vistos. Em atenção aos princípios da celeridade e da informalidade, 

norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, deixo de elaborar o relatório 

da sentença, a teor do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. É de 

conhecimento público, que a parte Reclamada/Devedora (OI S.A.), é 

beneficiária da recuperação judicial, deferida nos autos nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, da 7ª Vara Empresarial do Estado do Rio de 

Janeiro. Cediço, também, que em sede de juizado especial não se fala em 

suspensão da execução, como consignado em decisão em que admitida a 

recuperação judicial. Neste aspecto, têm-se que a presente execução 

deve ser julgada extinta, possibilitando a parte Exequente habilitar seu 

crédito pela via própria, de acordo com o Enunciado n.º 51 do FONAJE e 

art. 59 da Lei 11.101/05, que transcrevo: Enunciado n.º 51 – FONAJE - 

“Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação 

extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a 

sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, 

possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via 

própria.” “Ementa: Embargos a execução. EMPRESA EM FASE DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO EM JUÍZO 

UNIVERSAL QUE SE IMPÕE. APLICAÇÃO DA LEI 11.101/05 E ENUNCIADO 

N.º 51 DO FONAJE. SENTENÇA MANTIDA NA SUA INTEGRALIDADE. 

Estando a parte em recuperação judicial, o Juízo que a deferiu torna-se 

indivisível, motivo pelo qual havendo o título executivo, deve ocorrer a 

habilitação do crédito no Juízo Universal. Recurso Desprovido.” (TJ/RS – 

1ª TR – RI nº 0042041-98.2014.8.21.9000 – Rel. juiz Roberto Carvalho 

Fraga – j. 30/06/2015). Outrossim, o art. 8º da Lei 9.099/95 é taxativo, e 

determina: “Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o 

incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas 

públicas da União, a massa falida e o insolvente civil”. Bem se vê, 

portanto, que se torna impossível a continuidade do presente feito, já que 

a liquidação extrajudicial se assemelha à massa falida, para os efeitos da 

especialidade deste Lei. Insta salientar, a inaplicabilidade da multa de dez 

por cento, pois a reclamada já se encontrava com plano de recuperação 

judicial aprovado, assim como não há determinação específica para 

aplicação da referida multa. Diante te todo o exposto, já constituído o 

crédito em favor da parte Reclamante mediante sentença, e diante do 

óbice legal promovido pelo benefício da recuperação judicial, nos termos 

do art. 8º, enunciado, da Lei n.º 9.099/95 e Enunciado n.º 51 do FONAJE, 

DECLARO a incompetência absoluta deste Juízo para processas e decidir 

este feito, e, em consequência, JULGO EXTINTA a execução, diante da 

liquidação extrajudicial da parte executada. DETERMINO a expedição da 

competente certidão de crédito. Sem custas e honorários advocatícios, 

face ao disposto nos art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Comarca de Juara

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 29/2018

O Doutor Fabrício Sávio da Veiga Carlota, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições, 

no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que o servidor Jefferson Lucas de Lima Evangelista, 

matrícula 32704, Analista Judiciário PTJ, designad o Gestor Judiciário da 

Terceira Vara desta Comarca , estará afastada de suas funções por 

motivo de Licença Médica, no dia 02/05/2018;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Rosemar Meloto Santos, matrícula n. 4198 , 

Técnica Judiciária PTJ, para exercer a Função de Gestora Judiciária 

Substituta da Terceira Vara desta Comarca , no período de no dia 

02/05/2018, em substituição ao titular;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Juara-MT, 2 de maio de 2018

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito e Diretor do Foro

P O R T A R I A Nº 27/2018

O DR. FABRICIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA, MM. Juiz de Direito e Diretor 

do Foro desta Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e de acordo com a Legislação em vigor;

 RESOLVE:

 Art. 1º- Revogar a Portaria nº 052/2009, deste Juízo, que lotou a 

Servidora MARLENE GUIMARÃES BATISTA,Matrícula nº 9170, Auxiliar 

Judiciária, na Secretaria da 1ª Vara.

Art. 2º- Lotar a Servidora MARLENE GUIMARÃES BATISTA,Matrícula nº 

9170, Auxiliar Judiciária, na Secretaria da 2ª Vara desta Comarca, a partir 

desta data.

P. R. Cumpra-se, encaminhando-se cópia desta à Coordenadoria de 

Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

 Juara-MT, 23 de abril de 2018.

 FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA . Juiz de Direito e Diretor Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 65052 Nr: 2301-92.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Santana da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora acerca da decisão de folhas 114/115.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 103653 Nr: 8579-07.2017.811.0018

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NdMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 Vistos etc.

Cumpra na forma deprecada e servindo como mandado ou, ausente 

eventual documento, solicite a complementação junto à origem.

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II do CPC).

Expeça o necessário para atingir a finalidade da carta precatória, após, 

devolva-a com as homenagens, cautelas e baixas.

Após, oficie-se via malote digital ao juízo deprecante com uma cópia da 

certidão cumprida e deste despacho.

Caso o executado apresente justificativa nesta precatória ou decorrido o 

prazo acima, devolva-se com as cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62229 Nr: 4849-27.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Candido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A-MT, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:8.123PR/16691-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora a respeito da certidão negativa de folha 

97 do Oficial de Justiça, para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 110610 Nr: 3230-86.2018.811.0018

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu dos Reis Bispo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando a presente missiva observo que a mesma veio 

desacompanhada do instrumento do mandato conferido ao advogado, bem 

como da diligência do Sr. Oficial de Justiça, sendo certo que os requisitos 

previstos no CPC/2015 não foram atendidos. Certo é, portanto, que apesar 

do prazo de cumprimento não é prudente que este magistrado delibere nos 

autos sem os documentos essenciais para o efetivo cumprimento da 

ordem deprecada.

Ante o exposto, oficie-se ao juízo deprecante solicitando a 

complementação da carta precatória no prazo de 05 (cinco) dias. Não 

havendo resposta, nos termos do art. 267 do CPC/2015, determino desde 

já a sua devolução.

Sirva-se como ofício.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 68505 Nr: 568-57.2015.811.0018

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMGdL, JPLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RICARDO BARELA IORI - 

OAB:18438/O, Toni Fernandes Sanches - OAB:19529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o petitório de fls. 187/188, defiro a dilação de prazo para 

realização de diligências, no período de 60 (sessenta) dias.

Após o decurso do tempo, intime-se o patrono da autora para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito.

Às providências.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 75592 Nr: 3946-21.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iolanda Coutinho de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que o feito já encontra-se sentenciado não conheço do 

pleito desistência da ação. Quanto ao pedido de parcelamento das custas 

o indefiro por ausência de previsão legal.

Intime-se desta decisão e cumpra-se integralmente a r. sentença.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 83720 Nr: 3976-22.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonia de Souza Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB:78069, Breiner Ricardo Diniz 

Resende Machado - OAB:84.400-MG, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO 

SEIXAS - OAB:15483

 Vistos, etc.

Primeiramente, em relação ao petitório de fls. 128/129, o mesmo não 

merece prosperar, tendo em vista a interposição de recurso de apelação, 

sendo que poderá a r. sentença ser reformada pelo Tribunal, conforme 

dispõe o artigo 1.013, § 3º e incisos. Assim, indefiro o petitório retro.

Ainda, a parte requerente interpôs o presente recurso de Apelação em 

seu duplo efeito (art. 1.012 NCPC), para conhecimento da matéria fática e 

jurídica ao Juízo ad quem.

Considerando a apresentação das contrarrazões (fls. 65/69), 

ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as homenagens deste Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 95365 Nr: 4277-32.2017.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Honorio de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Rodrigo Góes - 

OAB:8927, RODRIGO FRASSETTO GOES - OAB:33416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A parte requerente interpôs o presente recurso de Apelação em seu duplo 

efeito (art. 1.012 NCPC), para conhecimento da matéria fática e jurídica ao 

Juízo ad quem.

ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as homenagens deste Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 93645 Nr: 3514-31.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudinei Caetano de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucia Angeli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se AÇÃO DE COBRANÇA POR OBRIGAÇÃO ASSUMIDA EM 

CONTRATO VERBAL DE EMPREITADA formulada por CLAUDINEI 

CAETANO DE ANDRADE em face de LUCIA ANGELI, visando o 

recebimento de dívida que atualizada perfazia à época do ajuizamento o 

montante de R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais).

Pois bem, considerando a regularidade da transação entabulada pelas 

partes, sem delongas, ressalvados má-fé, conluio, fraude ou simulação, 

HOMOLOGO o acordo supramencionado para que surta seus efeitos 

jurídicos e legais.

Por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, alínea “b” do Novo Código de 

Processo Civil.

Custas pela requerida, havendo inadimplência, proceda-se conforme 
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determinado na CNGC/MT.

P.R.I. Após o trânsito em julgado e decorrido o período de 30 (trinta) dias, 

certifique-se eventual manifestação das partes e nada sendo requerido, 

remetam-se os autos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de praxe.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 70635 Nr: 1584-46.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, Marcelo Junior Gonçalves - OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Carlos Laurenço - 

OAB:16.780

 Vistos etc.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública Municipal em 

face de Tim Celular S.A.

Às fls. 16, a parte executada informou que houve o pagamento do débito, 

requerendo assim a extinção do feito.

Diante do exposto, julgo EXTINTO o presente feito, com fulcro no art. 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Diante da petição às fls. 32, DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ 

JUDICIAL em favor do exequente, a quantia disponível às fls. 24, devendo 

o montante ser transferido para a conta bancaria: Banco do Brasil; 

Agência n. 2836-3; Conta Corrente nº 18.214-1; Titularidade Fundecon.

Sem custas e honorários nos termos do art. 26 da Lei 6.830/80.

P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 15791 Nr: 1445-46.2005.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. D. Pestana Transportes-ME, Milton Dias Pestana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Requine Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pereira Dias - 

OAB:OAB/MG 104.708

 Vistos etc.

M.D. Pestana Transporte ME propôs ação de reintegração de posse em 

face de Donizete Reguine Gonçalves, cuja liminar foi deferida às fls. 

21/22.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação alegando como 

preliminar a inépcia da inicial e ausência dos pressupostos de 

desenvolvimento válido e regular do processo.

Intimados para especificação de provas, somente o requerente atendeu 

ao chamado pugnado pela colheita de depoimento pessoal do requerido e 

oitivas de testemunhas (fls. 83).

É o relatório. Decido.

Afasto a preliminar de inépcia da inicial, eis que confunde-se com o mérito 

da lide. De igual forma rejeito a preliminar de ausência de pressuposto de 

desenvolvimento, eis que a citação atendeu a sua finalidade.

Declaro preclusa a produção de provas pelo requerido.

Defiro a produção de prova oral consistente no depoimento pessoal do 

requerido e oitiva das testemunhas já arroladas pelo autor, que deverão 

ser intimados pelo mesmo, sob pena de preclusão.

Designo o dia 22/08/2018 às 16:00 horas para oitiva das testemunhas do 

requerente e colheita de depoimento pessoal do requerido, que deverá ser 

intimado pessoalmente e advertido que sua ausência implicará na pena de 

confesso (art. 385, §1º do CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 55322 Nr: 1523-93.2012.811.0018

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Herbiton Hormung, Aparecida Martins Hormung

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira Unimat S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A, Rodrigo Vieira Komochena - OAB:11.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o pedido de citação por edital da requerida Madeireira Unimat, 

representada por Valfredo Anastácio Pereira, afere-se haver divergência 

do endereço declinado na inicial e os constantes no Sistema Apolo, motivo 

pelo qual indefiro a citação por edital e determino a citação da parte 

requerida e de seu representante legal nos endereços cadastrados no 

referido Sistema às expensas da parte autora.

Quanto aos confinantes Osvaldo Alves e Leonor Alves, verifico inexistir 

sua citação, motivo pelo qual determino a sua realização no prazo legal.

No que tange ao pleito de dispensa da manifestação das Fazendas 

Públicas, o indefiro eis que imprescindível para o regular processamento 

da demanda e a segurança jurídica que o caso requer, motivo pelo qual 

determino a intimação da parte autora para que apresente os documentos 

solicitados pela Fazenda Estadual às fls. 175/179 no prazo de até 06 

(seis) meses. Com a juntada, diga a Fazenda Estadual no prazo legal.

Outrossim, como diligência deste juízo, requisite-se a matrícula nº 3.313 

junto ao Registro de Imóveis de Juara/MT.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 63203 Nr: 635-56.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Almeida Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão retro, diga o autor no prazo de 15 (quinze) dias. Na 

hipótese de quedar-se inerte, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 65268 Nr: 2469-94.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação Pio XII - Hospital de Cancer de Barretos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro dos Santos Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Drielli Cristina Lopes dos 

Santos - OAB:390.872/ SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de locupletamento ilícito com proposta de acordo 

proposta pela Fundação Pio XII – Hospital do Câncer de Barretos em face 

de Alessandro dos Santos Batista, ambos devidamente qualificados nos 

autos ao argumento de ser credor da importância de R$ 3.600,00 (três mil 

e seiscentos reais).

Aduz a inicial que no dia 19/10/2013 o requerido emitiu o cheque nº 

000351, conta 43076-5, agência 748, Banco Sicredi no valor de R$ 

2.840,00 (dois mil, oitocentos e quarenta reais) em razão de arrematação 

de gado em leilão beneficente em prol da requerente, sendo a respectiva 

cártula devolvida por insuficiência de fundos.

A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 09/34.

Recebida a inicial, o requerido foi devidamente citado (fls. 56), contudo 

permaneceu inerte (fls. 58), motivo pelo qual a parte autora pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide (fls. 66).

É o relatório. Decido.

Considerando que o requerido, devidamente citado, quedou-se inerte, nos 

termos do art. 344 do Código de Processo Civil decreto sua revelia e 
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passo ao julgamento da lide, conforme dicção do art. 355, inciso II do 

mesmo diploma legal.

Considerando o título encartado às fls. 33 e ausência de manifestação do 

requerido quanto ao negócio entabulado, presume-se a sua veracidade, 

motivo pelo qual julgo procedente o pedido inicial e condeno o requerido ao 

pagamento da quantia de R$ 2.840,00 (dois mil, oitocentos e quarenta 

reais) acrescidos de juros legais de 1% a contar da data de apresentação 

do título e correção monetária da sua emissão, em favor da Fundação Pio 

XII Hospital do Câncer de Barretos, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Condeno o requerido nas custas processuais e honorários advocatícios 

que arbitro em 10% do valor atualizado da causa.

P.R.I. Após o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se com 

as cautelas legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 65755 Nr: 2863-04.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Dezane Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GHYSLEN ROBSON LEHNEN - 

OAB:15312, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Vistos etc. Paulo Dezane Alves propôs ação de rescisão de contrato com 

restituição de valores pagos com pedido de danos morais c/c antecipação 

de tutela em face de Carrasco e Silva Ltda-ME, ao qual foi parcialmente 

julgada procedente às fls. 26/30....Quanto a pedido de penhora no rosto 

dos autos Código 62284 o indefiro, eis que nos termos do art. 860 do 

Código de Processo Civil não ficou demonstrado pelo exequente que o 

executado detém bens passíveis de penhora ou o respectivo crédito nos 

mesmos. Quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, 

nos termos do artigo 795 do Código de Processo Civil, admite-se que os 

bens particulares dos sócios respondam pelas dívidas da sociedade, nos 

casos expressamente previstos em lei. A medida pleiteada pela 

exeqüente, portanto, é possível, desde que comprovado o abuso da 

personalidade jurídica, consoante disposto no artigo 50 do Código Civil, “in 

verbis”:....Diante do exposto, indefiro o pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 82146 Nr: 3016-66.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosenildo Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a juntada do laudo de ref. 53, ompulsiono ao DJE para 

proceder a intimação do autor, para manifestar no prazo lega, bem como 

remeto com a mesma finalidade, à Procuradoria Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 92319 Nr: 2802-41.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maura Pereira de Souza Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que os presentes autos foram remetidos à Procuradoria 

Federal para citação (ref.35), porém s manteve inerte, impulsiono a parte 

autora para requerer o que de direito no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 27329 Nr: 5312-76.2007.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Domingos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Luiz de Oliveira, Luiz Pereira da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:9821-A

 É o relatório. Decido.Analisando a decisão atacada, não vislumbro 

nenhuma omissão, eis que a decisão embargada foi proferida 

considerando que as provas encartadas e os respectivos pedidos das 

partes, fato que demonstra que os embargos em tela almejam a reforma da 

decisão, consoante expresso registro do embargante. Ocorre que, a 

finalidade do recurso de embargos de declaração é complementar a 

decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição 

entre a fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas razões 

desenvolvidas, sendo certo, portanto, que somente é possível conferir 

efeitos infringentes ou modificativos a tal recurso se para corrigir 

referidos defeitos....Com estas considerações e fundamentos, diante do 

não preenchimento dos requisitos legais e a inexistência de contradição, 

REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.Em nada sendo requerido, no 

prazo de 15 (quinze) dias, certifique-se e cumpra-se a decisão de fls. 

163/166.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 92504 Nr: 2900-26.2017.811.0018

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Ferreira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemar Bertapelli, Aparecido Ferreira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10999-A/MT, Francisco Assis Dias de Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em que pese a manifestação de fls. 46/47, observo que o requerente não 

cumpriu a decisão de fls. 42/43 em sua integralidade.

Assim, determino novamente sua intimação para fazê-lo em até 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 38543 Nr: 2568-06.2010.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nair Oliveira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Allan José Metello de Siqueira 

- OAB:3.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 Vistos etc.

Trata-se de embargos à execução interposto pelo INSS em face de Nair 

Oliveira dos Santos, ao qual foi julgado procedente (fls. 21/23), havendo 

informação de recebimento pela embargada dos valores depositados (fls. 

50), ao qual determinou-se a devolução os valores excessivos em 30 

(trinta) dias (fls. 53).

Manifestação do patrono da embargada (fls. 55) e decisão determinado 

sua intimação pessoal (fls. 60).

Devidamente intimada, a embargada alegou boa-fé no recebimento dos 

valores excessivos (fls. 66/67).

Manifestação da embargante (fls. 69, verso) e da embargada (fls. 73/74).

É o relatório. Decido.

Afere-se dos autos que a embargada recebeu quantia superior a 

homologada como devida por este juízo (fls. 115 – Código 28795), não 

sendo crível a alegação de que recebeu de boa-fé, motivo pelo qual 

determino a sua intimação pessoal para que efetue o recolhimento dos 

valores em excesso no prazo de 15 (quinze) dias, eis que reconheço o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102518/5/2018 Página 555 de 825



respectivo crédito em favor da embargante, conforme cálculo judicial de 

fls. 61, ante o evidente enriquecimento ilícito.

Na hipótese de quedar-se inerte, certifique-se e diga o embargante no 

prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 43150 Nr: 262-93.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juara Comércio de Combustivel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. R. Waldow Madeiras-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 Vistos etc.

Trata-se de execução de titulo extrajudicial proposta por Juara Comércio 

de Combustível Ltda em face de S.R.Waldow Madeiras-EPP alegando ser 

credor da importância de R$ 9.458,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta 

e oito reais), referente aos títulos de crédito de fls. 14.

Após citação, houve a penhora de bens móveis (fls. 23) com resultado 

negativo de leilão dos mesmos, havendo prosseguimento do feito com a 

busca de valores via BACENJUD que restou infrutífera (fls. 55).

Às fls. 59, a exequente pugnou pelo bloqueio de valores em nome de 

Wilson Ferreira Tome, o que restou indeferido face o mesmo não ser parte 

na lide e, na mesma oportunidade, determinou-se a intimação do 

exequente para que informasse bens do executado ou requeresse o que 

de direito no prazo de 15 (quinze) dias (fls. 60).

Pois bem.

 Conforme se afere da certidão de fls. 63, até a presente data, 

transcorreu-se período superior a 30 (trinta) dias sem que o exequente 

informasse bens passiveis de penhora ou se manifestasse nos autos, o 

que leva ao entendimento de que perdeu o interesse no prosseguimento 

do feito.

Com estas considerações, julgo extinto o feito sem resolução de mérito 

nos termos do art. 485, VI do CPC.

Custas remanescentes pela exequente.

P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. 

Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 68976 Nr: 763-42.2015.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Jorge

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nara Cavalcante Sellmer - 

OAB:Mat.2140765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 Certifico, que nesta data procedi o cadastro do advogado do embargante, 

conforme determinado, procedendo sua intimação conforme requerimento 

de fls. 34.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 40069 Nr: 525-62.2011.811.0018

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Maria Tejada Sanches

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Geraldo Pereira de Souza- rep. por 

Isabel Barbosa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para que junte aos autos os documentos 

solicitados pela Fazenda Nacional (fls. 446 e 446, verso) no prazo de até 

30 (trinta) dias, conforme já determinado às fls. 459, sob as penas da lei. 

Com a juntada, diga a Fazenda Nacional, conforme requerido.

Quanto ao pedido de habilitação dos herdeiros de José Maria Tejada 

Sanches, suspendo o feito (art. 689 do CPC) e determino a citação de 

todos os requeridos/confinantes para se pronunciarem em 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 55542 Nr: 1753-38.2012.811.0018

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilherme Zago, Genoefa Costa Zago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Maria Tejada Sanches, Espolio de 

Geraldo Pereira de Souza- rep. por Isabel Barbosa de Souza, Mercilia 

Pereira de Lima, Vanuza Gomes Esteves de Souza, Zilda Maria de Souza 

Pelegrino, Maria Salete de Souza Pelegrino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 Vistos etc.

Afere-se dos autos em apenso que o requerido José Maria Tejada 

Sanches faleceu, motivo pelo qual nos termos do art. 689 do CPC 

suspendo o feito e determino a intimação da parte autora para que 

promova a habilitação dos seus herdeiros (art. 688 do CPC).

Com a juntada, proceda-se com a citação dos requeridos para se 

pronunciarem no prazo de 05 (cinco) dias (art. 690 do CPC).

Após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62278 Nr: 4897-83.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Marta de Rossi Calibas, Daniela de Rossi Calibas, 

Aline de Rossi Calibas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodobens - Administração e Promoções Ltda, 

Bradesco Vida e Previdência S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 Primeiramente conheço dos embargos de declaração. Demais disso, 

esclareço que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil é taxativo ao 

dispor que somente cabem embargos de declaração quando na sentença 

ou acórdão houver obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o 

qual deveria pronunciar-se o magistrado de ofício ou a 

requerimento.Ocorre que, no caso em apreço, tenho que a decisão 

atacada não se demonstrou omissa, tampouco contraditória ou obscura, 

conforme quer fazer crer a parte embargante, daí porque entendo que o 

não acolhimento do pedido é medida que se impõe......Com estas 

considerações e fundamentos, diante do não preenchimento dos 

requisitos legais e a inexistência de omissão, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO e DETERMINO que a Sra. Gestora certifique o eventual 

cumprimento da decisão de fl. 279/284.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 60552 Nr: 3161-30.2013.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Donizete da Silva, Marcia Silva Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:MT/3127-A

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença formulado por Mauro Donizete da 

Silva e outros em face de Centrais Elétricas Matogrossense S/A/CEMAT 

no valor atualizado e com honorários advocatícios de R$ 8.412,00 (oito mil, 
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quatrocentos e doze reais), conforme se afere às fls. 98/99.

O pedido foi recebido e na oportunidade arbitrou-se honorários 

advocatícios em R$ 800,00 (oitocentos reais) – fls. 102/103.

Devidamente intimado, o executado efetuou o pagamento da quantia de R$ 

8.794,71 (oito mil, setecentos e noventa e quatro reais e setenta e um 

centavos) – fls. 107.

Instado a se manifestar, o exequente pugnou pelo levantamento dos 

valores depositados e o prosseguimento quanto aos honorários arbitrados 

em sede de cumprimento de sentença (fls. 111/112).

Alvará expedido, conforme decisão de fls. 113.

Quanto ao pleito do exequente, o executado alegou o pronto pagamento e 

não cabimento dos honorários em sede de cumprimento de sentença (fls. 

124), tendo o exequente se manifestado às fls. 128/130.

É o relatório. Decido.

Da análise dos autos, afere-se que o executado, ciente da decisão que o 

condenou em danos morais e honorários advocatícios efetuou 

recolhimento a menor, eis que desconsiderou a decisão de fls. 102/103, 

não havendo de se falar em pagamento espontâneo.

Ademais, o art. 85, §1º do Código de Processo Civil é claro ao prever o 

cabimento de honorários advocatícios em sede de cumprimento de 

sentença, motivo pelo qual rejeito a impugnação apresentada pelo 

executado e determino sua intimação para que efetue o pagamento da 

quantia de R$ 1.069,09 (mil e sessenta e nove reais e nove centavos), 

conforme atualização de fls. 131 no prazo de 15 (quinze) dias.

Na hipótese de quedar-se inerte, venham os autos conclusos para 

bloqueio on-line.

Sendo positivo, intime-se o autor para indicação de conta bancária para 

transferência e ato contínuo, expeça-se o respectivo alvará eletrônico.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 26695 Nr: 4679-65.2007.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maximiano Araujo Costa- Mademax Madeiras, 

Maximiano Araújo Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:MT/3.056, Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - 

OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em razão da inexistência de valores bloqueados pelo BACENJUD, indefiro 

o pleito de seu levantamento. Ante a ausência de bens passiveis de 

penhora do executado, suspenso a execução pelo período de 01 (um) 

ano, conforme dispõe o art. 921, III do CPC.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório. Após o decurso do prazo, 

intime-se o exequente para que requeira o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 41860 Nr: 2293-23.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Carlos Vivian, Claudemir Vivian

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transporte Panorama Ltda, Renato Francisco 

Kremer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Gleyson Paglioco da Cruz - OAB:12783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ALBERTINI COLET - 

OAB:20262/O, Clóvis Henrique F. Lima - OAB:14.266-B, Humberto 

Silva Queiroz - OAB:3571-B, Mario Raul Castilho - OAB:13125-B

 Vistos etc.JOSÉ CARLOS VIVIAN e CLAUDEMIR VIVIAN ingressaram com 

“ação de reparação de danos patrimoniais e extrapatrimoniais decorrentes 

de acidente de trânsito com pedido de tutela antecipada” em face de 

TRANSPORTE PANORAMA LTDA e RENATO FRANCISCO KREMER, todos 

devidamente qualificados nos autos, tendo como vítima Teresa Caros 

Lauer Vivian e valor da causa em R$ 684.044,00 (seiscentos e oitenta e 

quatro mil e quarenta e quatro reais).....DAS PRELIMINARESQuanto 

alegada conexão aos autos nº 553/2011, o requerido não comprovou a 

necessidade e os requisitos legais para que as demandas tramitem em 

apenso para evitar decisões conflitantes, motivo pelo qual 

indefiro....)Quanto a denunciação da lide entendo pela sua inoponibilidade 

ao consumidor/autor conforme entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça, motivo pelo qual o indefiro...Quanto a alegação de ilegitimidade da 

parte autora, entendo que esta se confunde com o mérito, devendo ser 

analisado quando da respetiva decisão meritória.Intimem-se partes desta 

decisão, bem como para que especifiquem as provas que pretendem 

produzir justificando sua necessidade, sob pena de preclusão e 

julgamento antecipado da lide.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 106393 Nr: 1346-22.2018.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elza Dionízio Morimã

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para que proceda com o recolhimento de 

complemento de diligência da Oficiala de Justiça, no valor de R$ 60,00 

(sessenta reais), conforme sua certidão de ref: 15, junto ao site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 68976 Nr: 763-42.2015.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Jorge

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nara Cavalcante Sellmer - 

OAB:Mat.2140765

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 Vistos etc.Trata-se de embargos à execução manejada pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS em que alega não existir essa cobrança 

de multa diária, totalizando R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos 

reais).Instada à manifestação, a parte embargada manifestou alegando 

que o cálculo apresentado obedece à sentença.É O BREVE RELATO. 

DECIDO.Pois bem. O alegado pela parte embargada não merece prosperar, 

tendo em vista que o cálculo realizado pela embargada não foi procedido 

conforme preceitua o artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, alterado pelo artigo 1º, 

inciso II da Lei 11.960/2009.Contudo, em sentença reformada pelo TRF1, 

não fixou multa diária, portanto incabível essa suposta multa alegando 

mora na implantação do benefício. Ficando claro na sentença, em que fora 

dado provimento à apelação, reformando a sentença, julgando procedente 

o pedido e condenando o INSS a implantar o benefício de aposentadoria 

por idade rural em favor da parte autora e a pagar as diferenças 

vencidas, ou seja, em nenhum momento o relator mencionou “multa 

diária”.Primeiramente, cumpre destacar que, conforme reiterada 

jurisprudência dos Egrégios Tribunais Superiores, resta pacífica a 

aplicação da lei 11.960/2009 para os juros de mora. Nesse sentido é o 

precedente:EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA Excesso de 

execução decorrente da não aplicação da Lei 11.960/09 Aplicação 

imediata da Lei 11.960/2009 Sentença de parcial acolhimento dos 

embargos Recurso provido para acolhê-los integralmente(TJ-SP - APL: 

00312198620118260053 SP 0031219-86.2011.8.26.0053, Relator: 

Reinaldo Miluzzi, Data de Julgamento: 16/03/2015, 6ª Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: 17/03/2015)Destarte, ACOLHO os presentes 

embargos à execução e afasto a imposição de multa diária, pois é 

totalmente incabível ao presente caso.Condeno a Embargada nas custas e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor dos 

presentes embargos, nos termos do art. 85, § 3º, do Código de Processo 

Civil. Decorrido o prazo recursal “in albis”, arquive-se os presentes 

autos.Intimem-se as partes.As providências.Cumpra-se.

2ª Vara
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000140-53.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SARMENTO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CORDEIRO SILVA OAB - MT0011163S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Show de Notícias (RÉU)

Gazeta Digital (RÉU)

Guiame.com.br (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo nº 1000140-53.2018.811.0018 Polo ativo: DANIEL 

SARMENTO SILVA Polo passivo: ESTADO DE MATO GROSSO e OUTROS 

DECISÃO Compulsando os autos, verifico que não foram preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do CPC. Sim, pois o autor não quantificou e 

especificou o dano material. Além disso, não juntou documentos 

indispensáveis a propositura da ação, notadamente as noticias vinculadas 

ao seu nome no site Show de Noticia, Gazeta Digital e Guiame.com.br, ora 

requeridas. Ademais, verifico também que atribuiu erroneamente o valor 

da causa, haja vista que atribuiu ao dano moral a quantia de R$ 

189.000,00 (cento e oitenta e nove mil reais) e a causa deu o valor de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais). Dessa forma, intime-se a parte requerente 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do NCPC), emende 

a inicial para quantificar valor a título de danos materiais, juntar as noticias 

vinculadas as requeridas e atribuir corretamente o valor a causa, sob 

pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo 

único, do NCPC. Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me concluso. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 90900 Nr: 2104-35.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAF, JVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFR, RdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simoni Bergamaschi da 

Fonseca - OAB:MT/5810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Trata-se de ação de Guarda c/c liminar de guarda provisória proposto por 

Vanderlei Aparecida Ferreira em face de Roberto Ferreira e Rochelli 

Souza Semensato, objetivando em síntese a guarda do menor João Victor 

Semensato Ferreira Rocha.

A requerente é avó paterno da criança.

Relata os requeridos mantiveram união estável e o menor é fruto da união. 

Informa que os genitores do infante se separaram e que desde então 

passou a ter a guarda de fato do menor.

Liminarmente pugna pela guarda provisória do menor.

Recebida a ação (f. 22) os autos foram remetidos ao CEJUSC na tentativa 

de conciliar as partes.

A sessão restou frutífera, tendo as partes entabulado acordo em relação 

a guarda do menor.

A guarda será compartilhada entre avó paterna e genitora do menor, com 

direito de visitas em dias determinados.

O acordo abrangeu também alimentos, onde o genitor se comprometeu a 

pagar R$300,00 (trezentos reais) mensais a título de pensão, sendo 

rateado entre avó e genitora.

As despesas extraordinárias serão rateadas entre genitora e avó.

Instado a manifestar, o MPE lançou parecer favorável a homologação do 

pedido (f.58).

Vieram os autos conclusos. Decido.

Não há nos autos aparentemente vícios ou irregularidades capazes de 

gerar prejuízos aos menores, sendo a homologação medida cabível.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, estando regulares seus termos, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e por consequência, JULGO EXTINTO o presente 

feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, alínea 

“b” do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Após transito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações de 

estilo.

Ciência ao Ministério Público.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 87269 Nr: 370-49.2017.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamneto e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosane Dagostin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:94.243/SP, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Aymoré Crédito 

Financiamento e Investimentos S.A em face de Rosane Dagostin, ambos 

qualificados nos autos.

 A liminar foi deferida às f. 40, momento em que determinou-se a citação 

da parte requerida.

Antes que ocorresse a citação da parte adversa, a autora peticionou 

informando que entrou em composição amigável extrajudicialmente com a 

parte e pugnou pela desistência da demanda.

É o sucinto relatório.

Sem delongas, antes mesmo que ocorre a triangularização processual a 

parte autora declarou que não possui mais interesse no prosseguimento 

da presente demanda, sendo a extinção do feito medida que se impõe.

Assim, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para fins do 

artigo 200, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, em cumprimento aos limites 

procedimentais do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

ação, sem resolução do mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 

485, VIII, do CPC.

Deixo de condenar a parte autora em honorários advocatícios eis que não 

houve pretensão resistida da parte adversa.

Deixo de proceder a retirada de eventuais restrições, eis que não foi 

medida adotada judicialmente nestes autos.

Diante da desistência do prazo recursal, arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 99563 Nr: 6456-36.2017.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Rogerio Augusto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivo Pereira - OAB:143801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, indefiro a petição inicial nos termos do 

parágrafo único do artigo 321 do CPC e por consequência julgo extinta a 

presente ação sem resolução de mérito, com suporte no artigo 485, I, do 

NCPC. Sem custas, transitada em julgada, arquive-se com as devidas 

anotações e baixas no relatório.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42728 Nr: 3158-46.2011.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odair Torres Delgado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 
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OAB:MT/3063-A, Pryscilla Barbosa Silva Rocha - OAB:37.929-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os patronos da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.137/143, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 71978 Nr: 2214-05.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Djalma Gonaçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora da perícia designada para a data 

14/03/2019 às 06:00h no PAM - Posto de Assistência Médica de Juara - 

MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 88411 Nr: 879-77.2017.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli de Fatima Baravieira da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora da perícia designada para a data de 

20/10/2018 às 8:00h no Hospital Municipal de Juara.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 35300 Nr: 2870-69.2009.811.0018

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. A. Paliosa Madeiras-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Ramão Medina, Armindo Ramão 

Medina, Aldenir Rossatti Mancoelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KETLYN CAROLINE SCHMID - 

OAB:21200/O, Marcelo Junior Gonçalves - OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Ramão Medina - 

OAB:12914, MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - OAB:18930/MT

 Intimar o patrono da parte requerida para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a devolução da Carta Precatória juntada às fl.421/432, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 87329 Nr: 410-31.2017.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Jose de Lima Goes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para que retire em cartório a carta 

precatória para o devido cumprimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 57122 Nr: 3359-04.2012.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnaldo Ramão Medina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Lopes Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Ramão Medina - 

OAB:12914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jiancarlos Leobet - 

OAB:10.718/MT, Jose dos Santos Neto - OAB:63477, Joyce Carla M. 

de A. Heemann - OAB:8723, Rui Heemann Junior - OAB:15326

 Intimar Patronos das Partes para que efetuem depósito de diligencia para 

cumprimento de mandado, bem como retirem em cartório carta precatória 

para o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64566 Nr: 1886-12.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Ricardo Tromboni, Eidi Pinto de Camargo 

Tromboni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemar Trombone, Elizabeth Fávaro, Joel 

Carlos Fávaro da Costa, Marco Aurélio da Costa Fávaro, Elizeth Francelino 

de Oliveira Fávaro, Eduardo Fávaro Trombone

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 30232 Nr: 2799-04.2008.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Marques Diniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a manifestação do requerido às fl.184-vº, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 14950 Nr: 639-11.2005.811.0018

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Barros de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldir Godinho, FULFILL - Distribuidora Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Itelvino Hoffman - OAB:OABMT 

3441, Karlla Christine C.F. B. Carvalho - OAB:OAB MT 8852

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO PONCE BUENO - 

OAB:10482

 Intimar Patronos das partes para que retire em cartório a cartas 

precatórias para o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 28060 Nr: 611-38.2008.811.0018

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMNS, AMSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDCdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E C I S Ã O

A parte autora peticionou nos autos informando erro material na expedição 

do formal de partilha dos bens imóveis dos requerentes, que acresceu 

duas matrículas que não são de propriedade destes (matrícula n. 2962 e 

2975).
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Assim, compulsando atentamente os autos denoto que ocorreu erro 

material na decisão de f. 36 que homologou a partilha dos bens do casal.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS acolho o pedido de f.55, para sanar o 

erro material do formal de partilha.

Para tanto DETERMINO a expedição de novo mandado de averbação que 

deverá constar somente as matrículas n. 113, 5692 e 5693.

Após arquivem-se os autos.

Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60197 Nr: 2777-67.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izolina Dolmen de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

A parte autora interpôs recurso de Apelação, para conhecimento da 

matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

 Considerando que a parte apelada já apresentou as contrarrazões 

recursais, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, com as homenagens deste Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 32520 Nr: 556-53.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Confecções Souza Rodrigues Ltda, Zulma 

Aparecida Souza Rodrigues, Elzo Carlos Borges de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

OAB:Subprocurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Henrique de Paula 

Alves Ferreira - OAB:11354/MT, Thalles de Souza Rodrigues - 

OAB:9874-B/MT

 D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A

Trata-se de exceção de pré-executividade em que se prescrição do 

crédito tributário (f. 76/81 e 89/99). Instado a manifestar-se, a Fazenda 

pública rechaçou as alegações e requereu e não conhecimento dos 

pedidos.

I – DA PRESCRIÇÃO

A questão inerente à prescrição e decadência é matéria de ordem pública, 

que pode ser conhecida, inclusive, de ofício pelo juiz.

 Pois bem. A contagem da prescrição do crédito tributário inicia-se no 

primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter 

sido efetuado, nos exatos termos do art. 173, inc. I, do CTN.

O prazo prescricional de cinco anos, tem como termo final a data do 

despacho do juiz que ordena a citação do devedor, consoante artigo 174, I 

do CTN e entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. 

AJUIZAMENTO APÓS AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 

118/2005. INTERRUPÇÃO. DESPACHO INICIAL. CRÉDITO NÃO PRESCRITO. 

AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO CONFERIDO POR LEI. RECURSO 

PROVIDO. Nas execuções fiscais ajuizadas após as alterações advindas 

da Lei n. 118/2005, interrompe-se a contagem do prazo prescricional com 

o despacho que ordena a citação. In casu, entre a data da constituição do 

crédito tributário e a data do despacho ordenador da citação, não se 

materializou o transcurso de cinco anos, de forma que não está 

consumado o instituto da prescrição. (TJ-MT; APL 44087/2013; Vila Rica; 

Quarta Câmara Cível; Rel. Des. José Zuquim Nogueira; DJMT 24/03/2014; 

Pág. 116).”

Considerando que o crédito tributário foi constituído em 05/10/2006 (fls. 

09), o ajuizamento da ação se deu em 12/03/2009 (fl. 08-v), e a decisão 

que recebeu a inicial e determinou a citação foi proferida em 16/06/2009 

(fl. 12), é evidente que não ocorreu a prescrição do crédito tributário.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS rejeito a exceção de pré-executividade.

Intime-se a exequente para dar prosseguimento ao feito, pugnando o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63398 Nr: 816-57.2014.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giraldelli & Giraldelli Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A União - Fazenda Nacional

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA HELENA GIRALDELLI - 

OAB:9.141 /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Intimem-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias 

especificarem as provas que desejam produzir, mencionando a 

pertinência, valendo o silêncio pela inexistência.

Após, volte-me conclusos para saneamento do feito e designação de 

audiência, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado do feito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64371 Nr: 1706-93.2014.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Danielle Pelizaro Veloso de Araujo-ME, Danielle Pelizaro 

Veloso de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12854-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo improcedentes os pedidos 

formulados, o que faço com resolução de mérito, na forma do art. 487, 

inciso I, do CPC.Condeno a parte embargante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do proveito econômico.Translade-se cópia desta 

sentença nos autos de execução, e, oportunamente, arquivem-se estes 

autos com as cautelas de praxe.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40599 Nr: 1050-44.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danielle Pelizaro Veloso de Araujo-ME, Danielle 

Pelizaro Veloso de Araújo, José Márcio Veloso de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:MT/3.056, Vanessa Tokie Kawabata Ishiki - 

OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Tendo em vista o julgamento dos embargos a execução, intime-se o 

exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pugnando o que entender de direito.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 38940 Nr: 2963-95.2010.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Santos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizabete Gonçalves Dias, Simone Santos de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Luiz de Oliveira - 
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OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 D E S P A C H O

Expeça-se alvará para levantamento dos valores vinculados nestes autos 

junto à Conta Única para serem pagos à Defensoria Pública, conforme 

dados informados às f. 307.

Com a juntada do alvará devidamente assinado, volte-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61788 Nr: 4408-46.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Generali do Brasil Companhia Nacional de 

Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A

 D E C I S Ã O

Diante da data do pedido de f. 122, DETERMINO que a parte autora junte 

em 30 (trinta) dias o requerimento administrativo.

Escoado o prazo de suspensão do feito, intime-se a parte requerente para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, pugne o que de direito, sob pena de 

extinção anômala.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 3370 Nr: 614-71.2000.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A-Juara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Iona dos Santos Torres, Luiz Gonçalves 

Torres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16691 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Através da petição de f. 172 a parte exequente pede pela suspensão da 

execução pelo prazo de 01 (um) ano, ante a ausência de localização de 

bens passíveis de penhora de propriedade da parte executada.

Pois bem. O art. 921, III, do CPC, autoriza a suspensão da execução 

quando não forem encontrados bens passíveis de constrição, inexistindo 

condicionamento da suspensão à citação dos executados. Transcreve-se 

o dispositivo legal, in verbis:

 "Art. 921. Suspende-se a execução:

(...) III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...) § 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo 

de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

 § 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o 

arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se 

a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

 § 4º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do 

exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

 § 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, 

poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4º e extinguir 

o processo."

 Com efeito, poderá o magistrado determinar o arquivamento do feito 

executivo na hipótese de não localização de bens do devedor passíveis 

de penhora, somente após um ano de suspensão do processo, quando 

então terá curso a prescrição intercorrente, a impedir a eternização do 

processo.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, defiro o pedido de suspensão da 

execução e, DETERMINO a suspensão por 1 (um) ano, quando também 

permanecerá suspensa a prescrição.

 Transcorrido o prazo de suspensão começará a correr o prazo de 

prescrição intercorrente.

Desarquivados os autos, intime-se a parte exequente para indicar bens 

passíveis de penhora.

CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010000-27.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

COSMO JOSE DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KARINNE C. D. DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte promovente do teor do Ofício 02/2018 (ID 

12784080) proveniente do Segundo Serviço Notarial e Registral de 

Juara/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010137-19.2010.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO MOREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DONIZETI OAB - MT0012674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LURDES BORBA (REQUERIDO)

LUCIANO TIGGES BRASICA (REQUERIDO)

VALDIR BORBA (REQUERIDO)

CLAYTON BORBA (REQUERIDO)

KELY CRISTINA BORBA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRYSCILLA BARBOSA SILVA OAB - PR0037929A (ADVOGADO)

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO)

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO)

 

Processo nº 8010137-19.2010.8.11.0018 REQUERENTE: VALDEVINO 

MOREIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: KELY CRISTINA BORBA , CLAYTON 

BORBA , LUCIANO TIGGES BRASICA, MARIA DE LURDES BORBA, 

VALDIR BORBA DESPACHO Considerando o retorno dos autos da Turma 

Recursal, intimem-se as partes para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Nada sendo requerido, remetam-se os autos ao 

arquivo. Cumpra-se. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010139-13.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

POLYANA SAMPAIO DA SILVA SCRIMIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARCEL DE BARROS OAB - MT0017815A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. PAULINO MADEIRAS - EPP (REQUERIDO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020016-74.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA F. B. DALPIAZ - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANASSES ROBSON DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do 

feito.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000203-15.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FRANCISCO COBO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYCON CLODOALDO GRATES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000203-15.2017.8.11.0018 

REQUERENTE: PEDRO FRANCISCO COBO REQUERIDO: MAYCON 

CLODOALDO GRATES PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos 

autos, verifico que o processo encontra-se apto para julgamento 

antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as provas 

existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa dilação 

probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação de cobrança, 

em que a parte autora sustenta que é credora da parte promovida no valor 

total de R$ 13.000,00, em relação a um cheque não descontado por motivo 

de sustação. Nota-se que a parte promovida foi regularmente citada, mas 

deixou de comparecer à sessão de conciliação e de apresentar 

contestação, tornando-se, dessa forma, revel. Por tais razões, 

DECRETO-LHE a revelia na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. É cediço que 

a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, 

porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os fatos alegados 

pela parte contrária. Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, 

deixe de comparecer às audiências, além de contestar os fatos 

articulados pelo autor, prevê a legislação processual civil a sua 

penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus processual, 

caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo 

Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 

determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido, 

necessário acrescentar que “a falta de contestação, quando leve a que 

se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos 

deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo 

réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de 

documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram 

de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que 

deles resulte e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à 

realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio 

Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). Partindo dessa 

premissa, entendo que os fatos alegados pela parte reclamante, somente 

não se reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção 

do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, além da inércia da 

reclamada, a pretensão se mostra devidamente amparada 

documentalmente, além de não haver qualquer fato que coloque em dúvida 

o direito do promovente. Logo, a procedência da pretensão contida na 

inicial, é medida que se impõe. Ante o exposto, decreto a revelia da parte 

promovida, e JULGO procedente o pedido contido na inicial, com o fim de 

CONDENAR a parte reclamada em pagar à parte autora a importância de 

13.000,00 (treze mil reais), acrescidos de correção monetária pelo índice 

INPC e juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, 

CTN), a contar da data do vencimento da cártula (22/10/2015). E assim o 

faço, com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil/2015. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e 

em nada sendo requerido no prazo de 30 dias, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 74225 Nr: 3273-28.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tobias Piva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TOBIAS PIVA - OAB:20730/O

 Dessa forma, designo o dia 1º de outubro de 2018, às 16h00min, para 

realização da audiência de instrução e julgamento.Intime-se o acusado e 

as testemunhas arroladas. Caso as testemunhas residam em comarca 

diversa, expeça-se carta precatória para a oitiva, intimando-se a defesa 

da expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da 

carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência 

no juízo deprecado).Ciência ao Ministério Público.Intime-se a defesa do 

réu.Às providências.Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 94460 Nr: 3947-35.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José de Mello Neto, Robson Aparecido Alves 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT, Thaylla Kaoany Sena - OAB:23.626-0

 Vistos etc

Nos termos do artigo 384, § 2º do Código de Processo Penal, intime-se a 

defesa do acusado para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar quanto ao 

pedido de aditamento da denúncia.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 89575 Nr: 1423-65.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellinton Raimundo Viana, Leonardo de Souza, 

Erielton Vitoriano Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, MÁRCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - 

OAB:13171/O

 Certifico ser tempestivo o recurso de apelação interposto pelo réu 

Leonardo de Souza, quando da sua intimação pelo Oficial de Justiça, 

consoantes movimentos de refs. 202/203.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 89575 Nr: 1423-65.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wellinton Raimundo Viana, Leonardo de Souza, 

Erielton Vitoriano Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, MÁRCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - 

OAB:13171/O

 Cód. 89575

Vistos.

Compulsando os autos, denota-se que o advogado de defesa, mesmo 

devidamente intimado via DJE, não se manifestou, porém ante o desejo de 

recorrer esposado pelo réu Leonardo, no ato de sua intimação, e sendo o 

recurso tempestivo, RECEBO a apelação, nos efeitos devolutivo e 

suspensivo (art. 597 do Código de Processo Penal).

Intime-se o advogado de defesa constituído para apresentar suas razões, 

no prazo legal de 08 dias (CPP art. 600).
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 Após, apresentada as razões sobreditas, abra-se vista ao Ministério 

Público para contrarrazoar, no prazo legal.

Findo o prazo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

Intime-se. Cumpra-se.

 Juara/MT, 04 de maio de 2018.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 85535 Nr: 4979-12.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristóvão Rodrigo Piovesan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE PIOVESAN - 

OAB:23046/O

 Por tais fundamentos, nos termos do art. 397 do CPP, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER 

SUMARIAMENTE o acusado CRISTOVÃO RODRIGO PIOVESAN, já 

qualificado nos autos, da imputação que lhe foi feita na denúncia, nos 

termos do art. 397, inciso III do Código de Processo Penal.Proceda-se a 

restituição das munições ao acusado. Com o trânsito em julgado, oficie-se 

aos órgãos competentes para as baixas nos registros de antecedentes e, 

não havendo pendências, arquivem-se os autos com as providências de 

costume.Intimem-se.Ciência ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Juara/MT, 19 de abril de 

2018.Pedro Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 108804 Nr: 2482-54.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Nascimento de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Aline de Farias - 

OAB:21308/O, Simoni Bergamaschi da Fonseca - OAB:MT/5810

 Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva de 

CLAUDINEI NASCIMENTO DE LIMA porquanto presentes a materialidade e 

os indícios de autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem 

pública, nos termos do art. 312 e ss. do Código de Processo Penal.Dê-se 

ciência ao Ministério Público e ao advogado.Cumpra-se expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 63690 Nr: 1085-96.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Redram Construtora de Obras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Carvalho Wichoscki - 

OAB:OAB/MT ., RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB:3301

 Promovo a intimação do(s) advogado(s) do réu para se manifestar sobre 

as testemunhas por ela arroladas.

Comarca de Juína

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 45/2018

O Doutor FABIO PETENGILL, Juiz Diretor do Foro desta Comarca de Juína, 

no uso de suas atribuições legais, e:

 CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 1.797/2018, que transfere 

a data do feriado comemorativo ao aniversário de Juína para o dia 11 de 

maio de 2018.

 RESOLVE,

Art. 1º - SUSPENDER o expediente no âmbito do Fórum e Cartórios 

Extrajudiciais do município de Juína no dia 11/05/2018 (sexta-feira), em 

virtude do feriado municipal em comemoração ao aniversário da cidade.

Parágrafo único - Suspender os prazos processuais que se iniciem ou 

findem na referida data, ficando prorrogados para o primeiro dia útil 

seguinte.

 Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Remeta-se cópia à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso, aos representantes do Ministério Público e à OAB – 

Seccional de Juína, afixando-se no átrio do Fórum para conhecimento 

geral.

Juína, 27 de abril de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz Diretor do Foro

PORTARIA Nº 48/2018

 O Doutor FABIO PETENGILL, Juiz Diretor do Foro desta Comarca de Juína, 

no uso de suas atribuições legais, e:

 CONSIDERANDO que a Servidora SIMONE DE CÁSSIA GOMES, matrícula 

6328, Gestora Judiciária do Centro de Soluções de Conflitos e Cidadania, 

estará de licença para acompanhamento de pessoa da família no período 

de 07/ a 10/05/2018;

CONSIDERANDO que a servidora Adriana Francisca Neto, designada 

como gestora judiciária substituta na 1ª Vara para o período de 02 a 10 de 

maio de 2018, foi convocada para participar de Treinamento para 

Processo Judicial Eletrônico - PJe - "on the job", no período de 7 a 

11/05/2018;

 RESOLVE,

DESIGNAR o servidor MATHEUS RIBEIRO BATISTA PAINS, Técnico 

Judiciário, matrícula n.° 32573, para exercer a função de Gestor Judiciário 

Substituto do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca cumulativamente com a 1ª Vara, durante o período de 07/05/2018 

à 10/05/2018.

 Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos e Divisão de 

Controle e Informação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Juína, 07 de maio de 2018.

FABIO PETENGILL

Juiz Diretor

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000409-71.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR BANDEIRA (AUTOR)

TANIA DALBELLO BANDEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MEIRI DILZA GIL TAVARES (RÉU)

FERNANDO TAVARES DOS SANTOS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000409-71.2018.8.11.0025 

AUTOR: TANIA DALBELLO BANDEIRA, VALMIR BANDEIRA RÉU: MEIRI 

DILZA GIL TAVARES, FERNANDO TAVARES DOS SANTOS AÇÃO DE 

USUCAPIÃO VISTOS. Da análise da petição inicial verifico que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do NCPC, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 do 

mesmo codex, RECEBO a petição inicial e a sua emenda. Citem-se, 

pessoalmente (CPC – Art. 246, §3º), os requeridos, confinantes 

conhecidos e nominados na inicial, e por EDITAL, com o prazo de trinta 

(30) dias, os interessados ausentes incertos e desconhecidos 

identificados (art. 259, inciso I, do CPC). Intimem-se para que manifestem 

eventual interesse na causa a União, o Estado e o Município, instruindo 

com cópia do mapa e do memorial descritivo do imóvel, para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, querendo, manifestem-se sobre eventual interesse na 

causa (artigo 246, §2º do Código de Processo Civil). O prazo para 

contestar será contado na forma do art. 335 do CPC, observadas as 

prerrogativas previstas nos arts. 180 e 229 do mesmo diploma legal, 
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iniciando-se na forma prevista no art. 231, CPC. Intime-se o Ministério 

Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Juína/MT, 12 de abril de 2018. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000409-71.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR BANDEIRA (AUTOR)

TANIA DALBELLO BANDEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON TAMURA OAB - MT0010447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MEIRI DILZA GIL TAVARES (RÉU)

FERNANDO TAVARES DOS SANTOS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 460,00 (QUATROCENTOS E 

SESSENTA REAIS), NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO 

DE CITAÇÃO, NO(S) BAIRRO(S) DO CENTRO E EM GLEBA FILADÉLFIA. 

OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER 

RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, 

CONFORME PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 137436 Nr: 1510-63.2018.811.0025

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DERCIO TORREMOCHA AGUILAR, 

ANA CAROLINE AGUILAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁSSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 15.562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT, WALÉRIA MACEDO ZAGO - 

OAB:16616-B/PA

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

OITIVA DE TESTEMUNHA DESIGNADA PARA O DIA 29 DE MAIO DE 2018, 

ÀS 15H30MIN, NOS TERMOS DO DESPACHO DE FL. 23: "V I S T O S, 

Preenchidos os requisitos do artigo 260 do CPC, designo o DIA 29 DE 

MAIO DE 2018, ÀS 15h:30min., para cumprimento do ato deprecado. 

Intimem-se as partes, na pessoa de seus advogados e as testemunhas 

arroladas. Comunique-se o juízo deprecante."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 129613 Nr: 2261-84.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO RENATO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEIDA MARIZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RENATO RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO VIEIRA 

KOMOCHENA - OAB:11.011/MT

 DESPACHO FL. 169: "VISTOS ETC. Primeiramente, ante os documentos 

juntados pela parte embargante, DETERMINO a manifestação da parte 

embargada, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme estipula o art. 437, 

§1º, do CPC. Decorrido o prazo, DETERMINO, desde já, a remessa dos 

autos ao gabinete para ulteriores deliberações e saneamento do feito pelo 

próximo Magistrado que responderá por esta vara. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Juína/MT, 18 de dezembro 

de 2017. Vagner Dupim Dias Juiz de Direito, em Substituição Legal."

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000371-59.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. M. (REQUERIDO)

 

Intime-se a advogada da parte autora, Dra. Aline Grazieli Lambrecht, 

inscrita na OAB/MT sob o n. 21.432, para retirar a certidão de honorários 

na Secretaria Judicial no prazo de 05 (cinco) dias, de acordo com a 

decisão de Id. 12558799.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000371-59.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. M. (REQUERIDO)

 

Notifique-se o advogado Dr. Eugenio Barbosa de Queiroz, inscrito na 

OAB/MT n.12457 para cientificar-se acerca da nomeação como curador 

especial, o advogado nomeado passará a atuar na defesa do requerente, 

de acordo com a decisão de Id. 12558799.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 100282 Nr: 1582-89.2014.811.0025

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EARDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONE ADAME - 

OAB:252199/SP, GIVAGO DIAS MENDES - OAB:19831-OAB/ES, 

LANAIRA DA SILVA - OAB:OAB/SP 361.730, LUIZ FERNANDO MORAES 

DE MELLO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 INTIME-SE O (A) ADVOGADO (A) DA PARTE REQUERIDA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, COMPARECER NESTA SECRETARIA PARA RETIRAR A 

CERTIDÃO DE HONORÁRIOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 93154 Nr: 1278-27.2013.811.0025

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O (A) ADVOGADO (A) DA PARTE REQUERENTE PARA, NO 

PRAZO LEGAL, COMPARECER À SECRETARIA COM A PARTE, A FIM DE 

QUE ASSINE O TERMO DE GUARDA DEFINITIVA, BEM COMO RETIRE A 

CERTIDÃO DE HONORÁRIOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 119114 Nr: 909-28.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE ROSA BIAVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Castanheira/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGNEZ MARIA MENDES LINHARES 

- OAB:4979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "DESPACHO Vistos em correição. Intime-se a parte autora para no prazo 

legal, querendo, impugnar a contestação de fls. 38/41.

Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me concluso. Às providências. 
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Juína/MT, 23 de março de 2018. RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 43292 Nr: 2737-40.2008.811.0025

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENÉSIO GUSTAVO BOER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:11.340-A 

MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "SENTENÇA Vistos em correição. Trata-se de ação de busca e 

apreensão com pedido de liminar proposto pelo BANCO GMAC S/A em 

face de GENESIO GUSTAVO BOE, já qualificados nos autos. O feito 

tramita desde 24 de julho de 2008 e imprescinde de impulso da parte 

autora para que lhe dê andamento. A parte autora foi intimada 

pessoalmente para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção, conforme AR juntado à fl. 155-V e, porém, 

manteve-se inerte. Após, voltaram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e Decido. [...] Assim, consubstanciado no fato de que 

cabe a parte interessada promover o andamento do processo, 

providenciando os atos e diligências que lhe incumbir, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, II, do CPC/15, o arquivamento dos autos 

é medida que de rigor que se impõe. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, II, do Novo 

Código de Processo Civil. Condeno a parte exequente ao pagamento de 

custa e despesas processuais. Preclusa a via recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas necessárias e 

cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se. Às 

providências. Juína/MT, 23 de março de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz de 

Direito".

Citação

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000371-59.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 DIAS Dados do processo: Processo: 

1000371-59.2018.8.11.0025; Valor causa: R$ 954,00; Tipo: Cível; Espécie: 

GUARDA (1420)/[Guarda]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: EDERSON DOS SANTOS MACHADO Parte Ré: REQUERIDO: 

LUANA ROCHA MARTINS Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) REQUERIDO: 

LUANA ROCHA MARTINS Data de Distribuição da Ação: 20/03/2018 

18:58:36. FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerica, acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação que 

lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo deste 

edital,responder a ação. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de guarda 

promovida pela REQUERENTE, EDERSON DOS SANTOS MACHADO, em 

face de LUANA ROCHA MARTINS. Despacho: "[...] Assim, tendo como 

sustentáculo o princípio do melhor interesse da Criança e do Adolescente, 

em consonância com o disposto no artigo 1.584[1], inciso II do Código Civil, 

concedo a guarda provisória do menor KAUAN ROCHA MACHADO em 

favor de seu genitor EDERSON DOS SANTOS MACHADO.Outrossim, 

determino a realização de estudo psicossocial dos pais, para tanto, 

notifiquem-se a assistente social e psicóloga do Juízo, para que realizem o 

estudo psicossocial atualizado do caso e encaminhem o laudo no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias.Cite-se a requerida por edital, tendo em vista 

que encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que querendo 

responder ao pedido constante na petição inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de revelia, artigo 344 do NCPC, após a audiência 

inicial.Decorrido o prazo para contestação, com ou sem ela, certifique-se, 

e se necessário, intime-se a parte autora para impugnação no prazo 

legal.No mais, ante o declínio da nomeação de Id. 12473919, NOMEIO como 

curador especial o Dr. Eugenio Barbosa de Queiroz, inscrito na OAB/MT 

n.12457 Notifique-se o advogado nomeado de que passará a atuar na 

defesa do requerente.Ademais, observando o trabalho desempenhado 

pela defensora dativa nomeada Dra. Aline Grazieli Lambrecht, inscrita na 

OAB/MT sob o n. 21.432, fixo em seu favor honorários dativos no 

montante de 01 (um) URH da tabela atual da OAB, assim, expeça-se a 

certidão de honorários, nos termos do Provimento n. 09/2007- CGJ e 

intime-a para retirar a certidão na Secretaria Judicial no prazo de 05 

(cinco) dias.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário." ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) 

de que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias 

para opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, FABRICIO ALEXANDRE ROCHA CUSTODIO, digitei. JUÍNA, 7 de 

maio de 2018 Helena dos Santos Souza Gestora Judiciária em Substituição 

Portaria nº 46/2018 SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 3566-1563, 

CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 - TELEFONE: (66) 355661563

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 125690 Nr: 4762-45.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RECUPERANDO PARA, NO PRAZO DE 

05 DIAS MANIFESTAR ACERCA DO CÁLCULO DE PENA REALIZADO À 

FL.174 POR SE TRATAR DE RÉU PRESO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 105726 Nr: 488-72.2015.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RFDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA RONCHI DA SILVA - 

OAB:2.738/RO, IZAURA JOSÉ PADILHA DOS SANTOS - OAB:MT/21.066, 

JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO 

SOARES - OAB:12999/O

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS RAZÕES DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 123813 Nr: 3738-79.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CARLOS SZULCZEWSKI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com intimação das partes para, no prazo de 5 

(cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, 

até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar 

documentos e requerer diligência (art. 422 do CPP).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 135884 Nr: 476-53.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON PEREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12457

 II) DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

11/07/2018, às 15h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 135884 Nr: 476-53.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON PEREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12457

 Ante o exposto, CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA a ROBSON 

PEREIRA DE LIMA, mediante as seguintes medidas cautelares:a) 

COMPARECIMENTO do segregado em todos os atos do processo, estando 

o beneficiado proibido de alterar seu endereço sem comunicação a este 

Juízo;b) PROIBIÇÃO de acesso ou frequência a bares e prostíbulos;c) 

PROIBIÇÃO de ausentar-se da Comarca de Juína por período superior a 15 

dias sem prévia comunicação;EXPEÇA-SE ALVARÁ de SOLTURA, salvo 

se por outro motivo estiver preso, ficando o acusado ADVERTIDO de que 

o descumprimento das medidas cautelares acima determinadas poderá 

redundar na aplicação de outras medidas que garanta a instrução 

processual, inclusive prisão preventiva.No ato da soltura, DEVERÁ o Sr. 

Meirinho LER expressamente tais condições, alertando-se das 

consequências do descumprimento.RECOLHA-SE eventual mandado de 

prisão em aberto, atualizando-se o Banco Nacional de Mandados de Prisão 

- BNMP.CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.INTIMEM-SE as 

testemunhas e o acusado para comparecer à audiência 

designada.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 137370 Nr: 1458-67.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATAN ARAÚJO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA 

- OAB:MT/21917/O

 Vistos,

Presentes os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, cuja imputação 

encontra respaldo nos elementos inquisitoriais, RECEBO a denúncia 

oferecida.

CITE(M)-SE o(a, s) ACUSADO(A, S) supramencionado(a, s) para, nos 

termos do art. 396 do CPP:

(a) TOMAR(EM) CIÊNCIA da acusação, nos termos da denúncia;

(b) RESPONDER(EM) À ACUSAÇÃO por escrito, em dez (10) dias, 

contados do efetivo cumprimento do mandado de citação (Súmula 

710/STF).

Na oportunidade da citação o(a, s) acusado(a, s) DEVERÁ(ÃO) SER 

INFORMADO(A, S) e ADVERTIDO(A, S) de que:

(a) PODERÁ(ÃO) contratar advogado(a) para apresentar defesa;

(b) caso não tenha condições de contratar um(a) advogado(a) ou não o 

contrate no prazo de 10 (dez) dias ser-lhe-á nomeado um(a) Advogado(a) 

Dativo(a);

Para tanto, DEVERÁ o Sr. Meirinho indagar ao(s, a) acusado(s, a) se 

ele(s) pretende(em) ou não constituir advogado(a), bem como as razões 

de não contratar (art. 1.373, §§ 3º e 4º, da CNGC).

(c) caso esteja(m) preso(s), qualquer familiar seu poderá procurar a 

Secretaria da 3ª Vara desta Comarca para orientar-se acerca do 

procedimento de nomeação de advogado(a) dativo(a).

O(A, S) acusado(a, s) DEVERÁ(ÃO) SER(EM) ADVERTIDO(A, S) de que 

não poderá(ao) mudar de residência ou dela se ausentar sem comunicar a 

este Juízo o lugar onde poderá(ão) ser(em) encontrado(a, s), pois caso 

não seja(m) encontrado(a, s) nos endereços fornecidos o processo 

seguirá sem a(s) sua(s) presença(s).

DEFIRO os itens “a” e “b” da cota ministerial, na forma requerida.

CUMPRA-SE, servindo a presente como MANDADO de 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127513 Nr: 927-15.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMES LOURENÇO BERGAMIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO GUSMÃO DA ROSA - 

OAB:2982/MT, RAFAEL GIL SILVA - OAB:MT/20303-0, RAFAEL 

JERONIMO SANTOS - OAB:13389/MT, Rebeka Vieira - 

OAB:14392-A/MT

 Intimação do advogado do réu, para que no prazo de 5 (cinco) dias, 

cumpra o despacho de fl. 450.

Juizado Especial Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000555-15.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DENISON DIEGO OLIVEIRA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

V. RAMIRES SANCHES & CIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1000555-15.2018.8.11.0025 Partes do processo: Parte Autora: DENISON 

DIEGO OLIVEIRA DO CARMO Parte Ré: V. RAMIRES SANCHES & CIA 

LTDA, LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA VISTOS, Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais e com 

pedido de Tutela de Urgência movida por Denison Diego Oliveira do Carmo 

em face de Móveis Quiles V. Ramires Sanches e Cia Ltda e LG Eletronics 

do Brasil Ltda, aduzindo, em síntese, que adquiriu da primeira reclamada 

um aparelho celular, LG H4955, G Flex 2 LV Titanio, no valor de R$ 

1.998,00 e que após alguns dias de uso o aparelho apresentou defeito 

motivo pelo qual foi encaminhado para assistência técnica por estar no 

prazo de garantia. Alega ainda, que mesmo depois de voltar da garantia 

usou o aparelho por mais 30 dias e o telefone voltou apresentar os 

mesmos defeitos, então, devolveu o celular para primeira reclamada e 

solicitou que lhe fornecesse um novo aparelho ou que lhe devolvesse o 

valor pago, e como a fornecedora não possuía outro aparelho para 

entregar ao reclamante, concordou em restituir-lhe o valor da coisa 

defeituosa, fornecendo à loja os seus dados bancários, mas, segundo 

verbera, até o presente momento não houve a restituição avençada. Ante 

os fatos acima, pleiteia a concessão de tutela de urgência para o fim de 

determinar que as requeridas promovam a substituição do produto por 

outro igual ou similar ou devolvam o valor de R$ 1.998,00 com juros e 

correção monetária, desde julho de 2017. É o relato do que importa. 

Decido. Em se tratando de pedido de tutela de urgência, afunila a análise 

judicial exclusivamente sobre os elementos descritos na lei como 

necessários e suficientes ao deferimento da medida de urgência, quais 

sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo (CPC, art. 300). A probabilidade do direito se relaciona 

com a conclusão, ainda que delibatória, derivada do confronto entre o 

direito suscitado e a significação da norma tida por violada, o que se extrai 

do cotejo entre o alegado e o material probatório inicialmente produzido. Já 

o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na inviabilização 

do efetivo exercício do direito supostamente periclitante, caso a aplicação 

do sistema ordinário de contraditório judicial implique no retardamento 

desse provimento. Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que “a probabilidade do 

direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos 

direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação 
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das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, 

sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e 

menor grau de refutação desses elementos” (in Novo Curso de Processo 

Civil, Vol. II, p. 203). Dessas premissas iniciais, pode-se assinalar que, na 

hipótese dos autos, a narrativa dos fatos descritos na exordial bem como 

a análise da documentação trazida com ela, não permite inferir o dano de 

grave ou de difícil reparação, tampouco a plausibilidade do direito 

invocado, porque há registro de audiência no órgão de proteção ao 

consumidor, na qual teria a segunda reclamada comparecido e assinalado 

ter realizado a devolução do valor pretendido, via depósito bancário 

realizado no dia 14/09/2017 (id. 1297058), mas estranhamente, o extrato 

bancário relativo a esse dia, não veio a juízo, só tendo sido juntados 

extratos bancários sem detalhamento da movimentação da conta, apenas 

o saldo existente de cada mês, o que revela a fragilidade da prova sobre o 

suposto inadimplemento quanto ao reembolso do valor perquirido. Noutra 

banda, cumpre ressaltar o impasse entre o reclamante e as reclamadas já 

se perdura por aproximadamente nove meses, e ele, supostamente, 

recebeu a restituição em setembro de 2017 ou deveria tê-la recebido, e 

mesmo assim, postou-se inerte quanto a eventual reclamação nesse 

período todo, evidenciando a inexistência do perigo de dano alegado na 

prefacial. Isto posto, não vislumbro a presença de quaisquer dos 

requisitos legais para o deferimento da tutela provisória de urgência, razão 

porque INDEFIRO o pedido formulado pelo autor nesse particular. No 

tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, considerando a 

hipossuficiência decorrente da relação de consumo, mas forte na ideia de 

que ela só deve ser reconhecida quando houver discrepância de forças 

no ambito científico, jurídico ou no plano processual, o que não é a 

hipótese dos autos, afinal a prova a ser produzida é simples e de fácil 

constatação, já que basta ao autor provar que no período afirmado pela 

reclamada, não houve depósito nenhum do valor da restituição avençada, 

INDEFIRO a inversão do ônus da prova neste feito, bem como rejeito o 

pedido de gratuidade judiciária, porque alguém que demanda pela 

devolução na compra de um aparelho celular de quase dois mil reais, não 

é pobre e nem é carente o suficiente para ser isento de arcar com as 

despesas do processo. RECEBO a petição inicial eis que preenchidos os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil. DESIGNE-SE audiência 

de conciliação. CITEM-SE as partes reclamadas por carta com aviso de 

recepção, intimando-as também para comparecimento à audiência de 

conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar advertência de 

que o não comparecimento da reclamada na audiência de conciliação 

importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados 

na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) 

dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, 

caso não haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem 

a produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. INTIME-SE o requerente, consignando 

no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, implicará na 

extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000549-08.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NEY MARTINS LIMA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA MACEDO ZAGO ZACARKIM OAB - MT22019/O 

(ADVOGADO)

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS OAB - RO6507 (ADVOGADO)

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O (ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

HELOIZA RODRIGUES TIEPO OAB - MT24427/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1000549-08.2018.8.11.0025 Partes do processo: Parte Autora: NEY 

MARTINS LIMA NETO Parte Ré: OI S.A VISTOS, Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos Morais 

e com pedido de Tutela de Urgência movida por Ney Martins Lima Neto em 

face de OI S.A., aduzindo, em síntese, que possui uma linha telefônica e 

que em 28.02.2017 contratou com a promovida o plano “OI Total”, que 

oferece serviço de telefone fixo, móvel e internet, mas em 31.01.2018 

entrou em contato com reclamada para cancelar a sua linha móvel, a fim 

de diminuir o custo mensal da fatura, entretanto, para evitar o 

cancelamento a empresa-ré sugeriu que o reclamante apenas diminuísse a 

franquia do oi móvel e do oi fixo, mantendo-se a velocidade da internet e o 

plano “oi total”, sem ser informado naquela ocasião sobre eventual 

fidelização ou que as alterações resultariam na quebra de contrato e/ou 

cobrança de multa. Ocorre que, ao receber a fatura do período de 

23.01.2018 a 23.02.2018 foi surpreendido com uma multa no valor de R$ 

665,83 e por não concordar com a multa aplicada deixou de efetuar o 

pagamento da fatura em questão. Por fim, afirma que na data de 

03.04.2018 sem prévia notificação a promovida suspendeu totalmente os 

serviços de telefonia fixa e móvel e de internet. Ante os fatos acima, 

pleiteia a concessão de tutela de urgência para o fim de determinar que a 

reclamada suspenda a cobrança da multa de fidelização cobrada, 

restabeleça os serviços inerentes ao plano “oi total” e que se abstenha de 

negativar o nome do reclamante junto aos órgãos de proteção ao crédito. 

É o relato do que importa. Decido. Em se tratando de pedido de concessão 

de tutela provisória, em sede antecipatória, estreita-se a cognição ao juízo 

de ponderação entre os requisitos exigidos pelo art. 300 do NCPC, e a 

ameaça/risco ao direito apontado como violado ou em vias de o ser, pelo 

ato/fato que se busca acautelar com a pretensão de urgência. Dito isso, a 

mim parece inicialmente muito relevante destacar na esteira das lições 

doutrinárias que a probabilidade do direito, a que alude o citado dispositivo 

legal se trata da “situação decorrente da preponderância dos motivos 

convergentes à aceitação de determinada proposição, sobre os motivos 

divergentes. As afirmativas pesando mais sobre o espírito da pessoa, o 

fato é provável; pesando mais as negativas, ele é improvável (Malatesta). 

A probabilidade, assim conceituada, é menos que a certeza, porque lá os 

motivos divergentes não ficam afastados, mas somente suplantados; e é 

mais que a credibilidade, ou verossimilhança, pela qual na mente do 

observador os motivos convergentes e os divergentes comparecem em 

situação de equivalência e, se o espírito não se anima a afirmar, também 

não ousa negar” (Cândido Rangel Dinamarco: A Reforma do Código de 

Processo Civil, 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 145). Fixada essa 

ideia primeira, há que se debruçar de modo mais atento à sempre presente 

problemática atinente às modernas formas de interlocução e 

relacionamento no âmbito consumerista, na medida em que, do que se 

extrai da inicial, a celeuma posta se prende às obrigações e avenças 

contratadas/consensuadas entre consumidor e fornecedor, por meio dos 

sistemas de atendimento remoto à distância (os populares call-centers). 

Em síntese, afirma a autora que requereu a diminuição de seu plano de 

serviços, denominado “Oi Total”, mas não recebeu a informação de que 

esse pedido resultaria em mudança no plano de serviços ou eventual 

prazo de fidelização do contrato, gerando multa pelo eventual 

cancelamento do negócio ou alteração de sua estrutura, e que por isso, 

se recusou a pagar a multa exigida e agora se acha ameaçada de 

negativação, além de ter os serviços de telefonia e acesso à banda larga 

suspensos pela operadora. Somente por esse resumo já se pode concluir 

que, nesse momento processual tudo o que se tem são afirmações 

unilaterais do autor, carentes de prova suficientemente convincente do 

fato gerador do direito por ele alegado. E antes que se diga que exigir 

prova da contratação seria imputar à parte um ônus impossível (prova 

diabólica), é necessário recordar que, de há algum tempo, doutrina e 

jurisprudência vem superando o dogma clássico de que exigir prova dos 

chamados “fatos negativos” seria impor ao autor/consumidor um ônus 

muito difícil ou impossível de se desvencilhar. Como salientado acima, nas 

relações de consumo do mundo moderno é cada vez mais recorrente e 

padrão, os contratos e contatos à distância, por meio remoto, e 

exatamente porque se entende que o dever de provar essas contratações 

é do fornecedor do serviço, tornou-se regra bastante comum a gravação 

das ligações, o registro das conversas e diálogos por meio de protocolos 

de atendimento, enfim, há uma série de mecanismos capazes de 
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mostrar/comprovar a negociação desenvolvida e os seus termos. Sendo 

assim, nesse primeiro giro de olhos, nada havendo na inicial ou nos 

documentos acostados ao feito com ela, que demonstre a alegação de 

que a mudança de planos gerou fidelização dos serviços novos ou de que 

a causa geradora da aplicação de multa contratual pela operadora de 

telefonia fosse desconhecida ou sonegada de conhecimento ao 

consumidor, fragiliza-se o argumento exordial e desaconselha-se o 

deferimento da tutela provisória perquirida. Sobre o tema, colho da 

jurisprudência da Corte Cidadã: “Tanto a doutrina como a jurisprudência 

superaram a complexa construção do direito antigo acerca da prova dos 

fatos negativos, razão pela qual a afirmação dogmática de que o fato 

negativo nunca se prova é inexata, pois há hipóteses em que uma 

alegação negativa traz, inerente, uma afirmativa que pode ser provada. 

Desse modo, sempre que for possível provar uma afirmativa ou um fato 

contrário àquele deduzido pela outra parte, tem-se como superada a 

alegação de “prova negativa”, ou “impossível” (STJ, REsp 422.778/SP, Rel. 

p/ Acórdão: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma). Nesse mesmo 

diapasão: “(...) a ideia de que os fatos negativos não precisam ser 

provados – decorrente do brocardo negativa non sunt provanda – vem 

perdendo seu valor (...) todo fato negativo corresponde a um fato positivo 

(afirmativo) e viceversa. Por isso, diz-se, atualmente, que somente os 

fatos absolutamente negativos (negativas absolutas/indefinidas) são 

insusceptíveis de prova (...). Não é possível, por exemplo, provar que 

nunca estive no Município de Candeias. Assim, nesses casos, o ônus 

probatório é de quem alegou o fato positivo de que estive lá (...). Já os 

fatos relativamente negativos (negativas definidas/relativas) são aptos a 

serem provados. Se alguém afirma, por exemplo, que, em 09 de dezembro, 

não compareceu à academia pela manhã, porque foi ao médico, é possível 

provar indiretamente a não ida à academia (fato negativo), se houver 

comprovação de que esteve toda a manhã no consultório médico. (...) E 

nesses casos em que se negam fatos aduzidos pela outra parte, 

fazendo-se, simultaneamente, uma afirmação de fato positivo que 

contradiz e exclui o fato trazido pela contraparte, o ônus da prova será 

bilateral (de ambas).” (DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, 

Rafael. Curso de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodivm, 2007. v. 2. 

p. 59-60). Noutra banda, cumpre ressaltar que não restou demonstrado, 

de plano, os prejuízos advindos da suspensão dos serviços de telefonia e 

internet, tornando evidente a inexistência do perigo de dano alegado na 

prefacial. Isto posto, não me convencendo da probabilidade do direito nas 

alegações iniciais e da existência de perigo de dano, INDEFIRO o pedido de 

tutela de urgência formulado pelo autor. No tocante ao pedido de inversão 

do ônus da prova, recordo que na esteira do entendimento do STJ “a 

inversão do ônus da prova, como já decidiu a Terceira Turma, está no 

contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando 

subordinada ao ‘critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências' (art. 6°, VIII). Isso quer dizer que não é automática a 

inversão do ônus da prova. Ela depende de circunstâncias concretas que 

serão apuradas pelo juiz no contexto da 'facilitação da defesa' dos direitos 

do consumidor.” (REsp nº 122.505-SP), razão porque, entendo ser 

necessária a angularização processual, a fim de poder aquilatar de modo 

mais claro os limites e contornos do ônus probandi nesta ação, para, aí 

sím, em sede saneadora, deliberar sobre sua distribuição e eventual 

inversão. RECEBO a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do 

art. 319 do Código de Processo Civil. DESIGNE-SE audiência de 

conciliação. CITE-SE a parte reclamada por carta com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. Na 

carta de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. INTIME-SE o requerente, consignando 

no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, implicará na 

extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010183-45.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS VANOR DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARCEL DE BARROS OAB - MT0017815A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

SONY STYLE - SONI BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

JOSE MANOEL GARCIA FERNANDES OAB - PR0012855A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

8010183-45.2014.8.11.0025; REQUERENTE: JONAS VANOR DE MELLO 

REQUERIDO: SONY STYLE - SONI BRASIL S.A, MOVEIS ROMERA LTDA 

VISTOS. Prefacialmente à liberação do numerário depositado em Juízo, 

compulsando os autos, verifico que apesar de ter permanecido silente, o 

procurador do autor substituiu o polo ativo da lide em suas petições, tendo 

indicado três pessoas, que, pelo sobrenome indicado, presume-se tratar 

das herdeiras do demandante, possivelmente falecido no decurso da lide. 

Nesses moldes, com fulcro no artigo 313, §2º, inciso II, do CPC, suspendo 

o processo, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para regularização da 

capacidade postulatória com a apresentação dos seguintes documentos: 

a) Certidão de óbito em nome do de cujus. b) Certidão comprovando a 

distribuição de inventário, nesta Comarca, em relação ao espólio do de 

cujus, juntando, neste caso, cópia do respectivo termo de inventariante; 

ou c) No caso de não ter sido distribuído o inventário referido no item 

anterior, a indicação e qualificação de todos os herdeiros do de cujus. 

Cumprida a determinação anterior, promovam-se as retificações 

necessárias no polo ativo da lide e remetam os autos à conclusão para 

deliberações. Às providências. Juína/MT, 4 de maio de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010091-33.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENIR DE FATIMA RODRIGUES ANDRIOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA OAB - MT0005422A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

8010091-33.2015.8.11.0025 Partes do processo: Parte Autora: LUCENIR 

DE FATIMA RODRIGUES ANDRIOLI Parte Ré: OI S.A V I S T O S, Certificada 

a tempestividade do presente recurso inominado (id. 10825951) nos 

termos do artigo 42 da Lei n° 9.099/95, reputo presente os demais 

pressupostos de admissibilidade recursal e, por conseguinte, RECEBO a 

apelação interposta em seu efeito devolutivo, conforme preceitua o artigo 

43 da referida Lei dos Juizados Especiais. Dê-se vistas dos autos à 

apelada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, remetam-se 

os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010193-89.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

F F K NASCIMENTO - TECNOLOGIA E EMPREENDIMENTO - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT0013701A 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

8010193-89.2014.8.11.0025 Partes do processo: Parte Autora: F F K 

NASCIMENTO - TECNOLOGIA E EMPREENDIMENTO - ME Parte Ré: OI 

MÓVEL S/A V I S T O S, Certificada a tempestividade do presente recurso 

inominado (id. 12677397) nos termos do artigo 42 da Lei n° 9.099/95, 

reputo presente os demais pressupostos de admissibilidade recursal e, 

por conseguinte, RECEBO a apelação interposta em seu efeito devolutivo, 

conforme preceitua o artigo 43 da referida Lei dos Juizados Especiais. 

Dê-se vistas dos autos à apelada para apresentar contrarrazões, no 

prazo legal. Após, remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas 

homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

FABIO PETENGILL, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020011-31.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO OAB - MT0019216A (ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

8020011-31.2015.8.11.0025 Partes do processo: Parte Autora: GELSON 

ALVES PEREIRA Parte Ré: TELEFONICA BRASIL S.A V I S T O S, 

Certificada a tempestividade do presente recurso inominado (id. 

11316828) nos termos do artigo 42 da Lei n° 9.099/95, reputo presente os 

demais pressupostos de admissibilidade recursal e, por conseguinte, 

RECEBO a apelação interposta em seu efeito devolutivo, conforme 

preceitua o artigo 43 da referida Lei dos Juizados Especiais. Dê-se vistas 

dos autos à apelada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, 

remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-69.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO SOUSA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER HERMES OAB - MT0016727A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

1000198-69.2017.8.11.0025 Partes do processo: Parte Autora: PABLO 

SOUSA DE CASTRO Parte Ré: ESTADO DE MATO GROSSO V I S T O S, 

Certificada a tempestividade do presente recurso inominado (id. 

11582602) nos termos do artigo 42 da Lei n° 9.099/95, reputo presente os 

demais pressupostos de admissibilidade recursal e, por conseguinte, 

RECEBO a apelação interposta em seu efeito devolutivo, conforme 

preceitua o artigo 43 da referida Lei dos Juizados Especiais. Dê-se vistas 

dos autos à apelada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, 

remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010234-56.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISON QUEIROZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO)

GLEISON QUEIROZ DE SOUZA OAB - MT0012746A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

8010234-56.2014.8.11.0025 Partes do processo: Parte Autora: GLEISON 

QUEIROZ DE SOUZA Parte Ré: SKY BRASIL SERVICOS LTDA V I S T O S, 

Certificada a tempestividade do presente recurso inominado (id. 

11654025) nos termos do artigo 42 da Lei n° 9.099/95, reputo presente os 

demais pressupostos de admissibilidade recursal e, por conseguinte, 

RECEBO a apelação interposta em seu efeito devolutivo, conforme 

preceitua o artigo 43 da referida Lei dos Juizados Especiais. Dê-se vistas 

dos autos à apelada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, 

remetam-se os autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, 

Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010030-41.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ODULIA OVIEDO RAMIREZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO OAB - MT0019216A (ADVOGADO)

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA DECISÃO Processo: 

8010030-41.2016.8.11.0025 Partes do processo: Parte Autora: ODULIA 

OVIEDO RAMIREZ Parte Ré: OI MOVEL S.A V I S T O S, Certificada a 

tempestividade do presente recurso inominado (id. 11583757) nos termos 

do artigo 42 da Lei n° 9.099/95, reputo presente os demais pressupostos 

de admissibilidade recursal e, por conseguinte, RECEBO a apelação 

interposta em seu efeito devolutivo, conforme preceitua o artigo 43 da 

referida Lei dos Juizados Especiais. Dê-se vistas dos autos à apelada 

para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, remetam-se os 

autos à Turma Recursal, com as nossas homenagens. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. FABIO PETENGILL, Juiz de 

Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010249-25.2014.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA THAISI HERMES PETRY GALVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ARYANNA NATASHA PORTO DE GODOI OAB - PR63610 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUÍNA SENTENÇA Processo: 

8010249-25.2014.8.11.0025; REQUERENTE: ANDRESSA THAISI HERMES 

PETRY GALVAO REQUERIDO: AVIANCA VISTOS E EXAMINADOS; 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Breve 

relatório, fundamento e decido. Conforme os documentos carreados aos 

autos, verifico que a parte devedora quitou débito exequendo, bem como a 

credora postulou pelo levantamento dos valores depositados em Juízo. Por 

tais razões, em face do adimplemento do executado, não nos resta outra 

medida senão a extinção dos autos. Ante o exposto e por tudo que dos 

autos consta, JULGO E DECLARO extinto o processo COM JULGAMENTO 

DO MÉRITO, o que faço com arrimo nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil. Por fim, DETERMINO a expedição de alvará 

em favor do credor para levantamento do valor depositado no ID nº 

12135307, nos moldes requeridos na petição de ID nº 12565781. 

Oportunamente, certifique-se o transito em julgado desta decisão, 

realizando a escrivania as anotações e baixa de estilo para arquivamento 

do feito, consoante dispõe o provimento 20/2007 DA CGJ. Sem custas e 

honorários em virtude do disposto no art. 55, da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Juína/MT, 7 de maio de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Comarca de Mirassol D'Oeste

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 003/2018

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA EDNA EDERLI COUTINHO, JUÍZA 

DE DIREITO, COORDENADORA DO CEJUSC E DIRETORA DO FORO DESTA 

COMARCA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI 

E;

Considerando o Provimento n. 015/2016-CM e o Ofício Circular 

002/2017-COORD-NUPEMEC, o qual informa a aprovação do Edital 

Padronizado para o credenciamento de Conciliadores para os Centros 

Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, bem como autoriza a 

realização do processo seletivo visando à formação do cadastro de 

reserva e ao credenciamento de 01 (uma) vaga para conciliador do 

CEJUSC/Mirassol d’Oeste-MT, sendo que os conciliadores aprovados no 

certame e que ficarem para o cadastro de reserva também poderão ser 

aproveitados e nomeados para as vagas eventualmente existentes nas 

Varas e Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Comarca, caso seja do 

interesse do(a) respectivo(a) magistrado(a) responsável por aquela 

unidade, conforme publicação no Diário de Justiça Eletrônico n. 10047, p. 

3, datado de 27/06/2017;

Considerando a necessidade de formação de uma Comissão de Apoio 

para auxiliar, coordenar e fiscalizar os trabalhos atinentes ao certame;

R E S O L V E:

Art. 1º DESIGNAR os servidores efetivos abaixo relacionados para, sob a 

presidência da primeira, compor a Comissão de Apoio ao Processo 

Seletivo de Credenciamento de Conciliador para o Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Mirassol d’Oeste:

Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito, Diretora e Coordenadora do CEJUSC 

- Presidente

Marisa Minowa, matr. 23773 - Secretária

Eliete Lopes de Lima Machado, matr. 2061 e Fermino Castilho Junior, matr. 

1374 – Membros

Edislaine Candido Costa, matr. 8569, e Edmilson Barbosa da Silva, matr. 

8516 – suplentes

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data.

P. R. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste, 07 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito Coordenadora do CEJUSC e Diretora do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 195619 Nr: 3629-15.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Gasques Bordone

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

Procuradora Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patricia Gevezier Podolan - 

OAB:6581

 Aportou aos autos petição do executado Sidney Gasques Bordone (fls. 

144/146), noticiando suposta realização de penhora online pelo Sistema 

Bacenjud, nestes autos, posteriormente à prolação de decisão judicial nos 

autos apenso determinando a suspenção deste feito.

A despeito das arguições expendidas pelo executado, dessume-se que 

razão não lhe assiste neste particular. Com efeito, exsurge dos autos 

apenso (Cód. 201916) que o executivo em questão foi suspenso por 

conta de decisão proferida em 04/08/2016 (fls. 535), que concedeu o 

provimento cautelar vindicado. Nessa toada, observa-se que a única 

indisponibilidade online de ativos financeiros de titularidade do executado, 

realizada pelo Sistema Bacenjud, foi feita em 16/05/2016, conforme fls. 

130/131.

Em verdade, às fls. 140/143, não consta nenhuma decisão judicial 

determinando a realização de nova tentativa de indisponibilidade online, 

mas, tão somente, um ofício expedido pela Gestora Judiciária da Primeira 

Vara desta Comarca solicitando ao Departamento da Conta Única do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a vinculação dos valores 

bloqueados às fls. 130/131 a este processo (fl. 140); uma carta de 

intimação direcionada ao exequente, informando-lhe a respeito da penhora 

levada a cabo às fls. 130/131; e um mandado de intimação direcionado ao 

executado, cientificando-lhe a respeito da penhora realizada às fls. 

130/131.

Portanto, constata-se que não houve nenhum ato de constrição patrimonial 

praticado nestes autos posteriormente à decisão que determinou a 

suspensão do feito, pelo o que o pleito em questão merece ser indeferido.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154481 Nr: 902-20.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Célia Gonçalves Perini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 902-20.2012 .811.0011 Código 154481

ESPÉCIE: Ação Previdenciária

PARTE REQUERENTE: Celia Gonçalves Perini

 PARTE REQUERIDA: Instituto Nacional de Seguro Social

INTIMANDO(A, S): Célia Gonçalves Perini, Cpf: 00087127199, Rg: 

1210658-5 SSP MT Filiação: Cesario Perini e de Creusa Gonçalves Perini, 

data de nascimento: 19/05/1972, brasileiro(a), natural de Governador 

Valadares-MG, casado(a), do lar, Endereço: Comunidade Vale do São 

Domingos, Bairro: Zona Rural, Cidade: Munic. Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 587,09 ( Quinhentos e oitenta e sete Reais e 
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nove centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do 

prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA 

de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas 

judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa 

ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC 

-TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, 

digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 4 de maio de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251999 Nr: 4068-84.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josiane Pereira Vaz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

58/68, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 07 de Maio de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255094 Nr: 5635-53.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonielly de Freitas Faria, Tais Aline Gonçalves de 

Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora, para justificar sua ausência na perícia outrora 

aprazada, no prazo de 15 (quinze) dias.

No mais, determino que Secretária de Vara, diligencie sobre o estudo 

social determinado em fls. 35/38.

Empós, conclusos.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT, 25 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257135 Nr: 541-90.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Sebastião Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

92/105, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 07 de Maio de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257177 Nr: 560-96.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oliveira Fernandes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Gomes de Carvalho - 

OAB:19.970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

54/65, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 07 de Maio de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 112958 Nr: 3937-56.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigosafra Empreendimentos Ltda, Carlos 

Alberto da Silva Leal, José Ribeiro Junqueira Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador -Geral - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pareira - 

OAB:12.070

 Interposto recurso de apelação, intime-se a parte apelada para 

apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do 

artigo 1.009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, 

§2º, do CPC), intimem-se os apelantes para manifestação/contrarrazões 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, remetam-se os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT 02 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 192835 Nr: 3104-33.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para se manifestar acerca dos documentos de fls. 

38/39, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo o silêncio interpretado como 

quitação integral do débito.

Após, conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 16 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 242424 Nr: 4095-04.2016.811.0011

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCD, SCDP, ANDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleber Rodrigues Neto - 
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OAB:20.730

 Trata-se de julgamento conforme o estado do processo, no qual não 

vislumbro nessa quadra processual quaisquer das hipóteses previstas 

nos artigos 354 (extinção do processo) e art. 355 (julgamento antecipado 

da lide) do Código de Processo Civil.Assim, nos termos art. 357 do Código 

de Processo Civil passo ao saneamento do feito e análise das provas a 

serem produzidas.As partes são legitimas e estão bem representadas em 

juízo.Nas impugnações ora apresentadas não vislumbro qualquer nulidade 

ou irregularidade aparente, razão pela qual dou o feito por saneado.Em 

razão da necessidade de dilação probatória, DEFIRO a produção de prova 

documental e oral, consubstanciada pelo depoimento de testemunhas e 

depoimento pessoal das partes, designando, para tanto, audiência de 

instrução e julgamento para o dia 21 de junho de 2018, às 14h30min, 

oportunidade em que, antes de aberta a instrução, as partes poderão 

chegar a um acordo.Determino o comparecimento pessoal das partes para 

prestarem depoimento pessoal, nos termos do art. 139, VIII do Código de 

Processo Civil.A contar da intimação desta decisão as partes possuem o 

prazo de 15 dias para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem 

ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do NCPC, bem ainda 

deverão os causídicos providenciar as intimações das testemunhas 

arroladas tempestivamente nos termos do artigo 455 do NCPC, 

excetuando-se as hipóteses do §4º do mesmo artigo.Ademais, 

considerando os fatos narrados na exordial acerca de suposta prática de 

manipulação da filha mais velha pelo requerido e do suposto risco a que 

ele submete as infantes, assim como em razão da necessidade de se 

auferir a modalidade de guarda recomendada ao caso, além da 

imprescindibilidade de se obter informações acerca do binômio 

necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, determino a 

realização de estudo psicossocial pela equipe multidisciplinar deste juízo, 

que deverá ser entregue no prazo máximo de 10 (dez) dias, como já 

determinado às fls. 23 e ainda pendente de elaboração.Com a juntada do 

laudo psicossocial, (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 187659 Nr: 2283-29.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: H-BBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:12002/MS, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:5871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fl. 162, de juntada de procuração de patrono nos 

autos, devendo ser substituído o nome do procurador concernente à capa 

dos autos e ao sistema Apolo, qual deverá constar o patrono Drª Renato 

Chagas Correa da Silva , OAB/MT sob o n° 8.184-A e Drª Cristiana 

Vasconcelos Borges Martins, OAB/MT sob o n° 13.994-A

Ademais, defiro vista dos autos, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para 

requerer o que é de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste - MT, 09 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 93301 Nr: 4466-12.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional - Cuiabá-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Elias Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070, PAULO GUILHERME DA SILVA - OAB:2994

 Ante o pleito de fl. 72/74 determino a suspensão do processo, pelo prazo 

de 27/12/2018, com supedâneo nos artigos 921, III do Código de Processo 

Civil.

Escoado o prazo da suspensão sem manifestação do exequente, 

arquive-se, nos termos §2º do mesmo dispositivo legal.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste, 09 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 252886 Nr: 4600-58.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beatriz Aline Neres dos Santos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Corbelino - 

OAB:9898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para que se manifeste nos autos acerca da 

impugnação ao cumprimento de sentença encartada às fls. 246/254, no 

prazo de 15 (quinze) dias, advertindo-se o silêncio será interpretado como 

anuência aos cálculos informados pela Autarquia executada.

 Consigno que havendo concordância expressa em relação aos 

numéricos apresentados nos autos, volvam-me conclusos para 

homologação.

 Caso contrário, havendo discordância quanto ao valor apresentado pelo 

executado, remetam-se os autos ao Contador Judicial para que proceda 

com os cálculos nos termos fixados na sentença, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Mirassol D’Oeste/MT, 25 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 1939 Nr: 149-54.1998.811.0011

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petronilha Clara de Campos, Lourenço de Campos, 

Lúcio de Campos, Darnei Geraldo Kaufmann Machado, Edir Corneglian de 

Carvalho Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Manoel Jesus de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de desarquivamento do feito formulado à fl. 48.

Nada sendo requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, remeta-se os autos 

novamente ao arquivo.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste - MT, 09 de abril de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 1670 Nr: 11-87.1998.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social -INSS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Algodoeira Cachiko Ltda, Valdeci Yamamoto, 

Rogerio Spolador de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Aurélio de Oliveira 

Rocha - OAB:1.218.735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 Ante o pleito de fl. 250, determino a suspensão do processo, pelo prazo 

de 60 (sessenta) dias, com supedâneo nos artigos 921, III do Código de 

Processo Civil.

Escoado o prazo da suspensão sem manifestação do exequente, 

arquive-se, nos termos §2º do mesmo dispositivo legal.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste, 26 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho
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Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254682 Nr: 5478-80.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliete Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora, para justificar sua ausência na perícia outrora 

aprazada, no prazo de 15 (quinze) dias.

Empós, conclusos.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT, 17 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 226909 Nr: 198-02.2015.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eivair Aparecida da Anunciação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

Procurador Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9495

 HOMOLOGO o cálculo de fl. 82 para que surtam seus efeitos.

 Ademais, determino que seja expedido ofício ao Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região para que proceda ao pagamento das verbas por meio de 

RPV (Requisição de Pequeno Valor) e/ou Precatório, conforme for o caso, 

em nome do causídico e da parte autora, fazendo-se o adimplemento na 

ordem de apresentação da requisição e à conta do respectivo crédito, 

sendo desnecessária nova conclusão dos autos ao gabinete.

Após, arquive-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário.

Mirassol D’Oeste/MT, 25 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 242796 Nr: 4260-51.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Dourado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para justificar sua ausência na perícia outrora 

aprazada, no prazo de 15 (quinze) dias.

Empós, conclusos.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT, 25 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 235529 Nr: 491-35.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Augusto Santana Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson dos Reis Silva - 

OAB:19.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Defiro o pedido constante na petição de fls. 103, para tanto, concedo a 

dilação de prazo de 15 (quinze) dias à parte autora para depositar os 

honorários periciais.

Intime-se

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 25 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 245582 Nr: 846-11.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHdC, LHHdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCdAJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fl. 59, de modo que, determino que seja intimada a 

parte requerente para que compareça no núcleo da DPE, com o intuito de 

informar o endereço do executado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ultrapassando esse lapso, concluso.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 16 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 26166 Nr: 2659-59.2006.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elena Feltrin dos Santos Araujo - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o requerimento do exequente, determino a suspensão do 

processo, pelo prazo de 01 (um) ano, com supedâneo no art. 40 da Lei 

6.830/80.

Escoado o prazo da suspensão sem manifestação do exequente, 

arquive-se, nos termos §2º do mesmo dispositivo legal.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 26 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253233 Nr: 4857-83.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademilson Santos de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider do Consorcio do Seguro 

DPVT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robson dos Reis Silva - 

OAB:19.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A

 Intime-se a parte autora para justificar sua ausência na perícia outrora 

aprazada, no prazo de 15 (quinze) dias.

Empós, conclusos.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT, 17 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259076 Nr: 1446-95.2018.811.0011

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Economica Federal Caceres-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Mattos dos Santos -ME, Luciana 

Mattos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Martinho Tiegs - 

OAB:MT- 8423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo com a intimação do Procurador da parte autora para 

efetuar o pagamento da locomoção do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

25,00 (vinte e cinco reais), de acordo com o provimento 07/2017, por meio 

do site do TJMT (emissão de Guias on-line), (campo diligência) para 

cumprimento do mandado de citação e demais atos, devendo juntar aos 

autos o comprovante do pagamento para posterior cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 73320 Nr: 973-27.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Sales da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de desarquivamento do feito formulado à fl. 130.

Nada sendo requerido, no prazo de 15 (quinze) dias, remeta-se os autos 

novamente ao arquivo.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste - MT, 03 de maio de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253958 Nr: 5198-12.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina Cristina Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora, para justificar sua ausência na perícia outrora 

aprazada, no prazo de 15 (quinze) dias.

Empós, conclusos.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT, 17 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 248940 Nr: 2585-19.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neide Aparecida Ferreira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente para que se manifeste nos autos acerca da 

impugnação ao cumprimento de sentença encartada às fls. 48/49-v, no 

prazo de 15 (quinze) dias, advertindo-se o silêncio será interpretado como 

anuência aos cálculos informados pela Autarquia executada.

 Consigno que havendo concordância expressa em relação aos 

numéricos apresentados nos autos, volvam-me conclusos para 

homologação.

 Caso contrário, havendo discordância quanto ao valor apresentado pelo 

executado, remetam-se os autos ao Contador Judicial para que proceda 

com os cálculos nos termos fixados na sentença, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Mirassol D’Oeste/MT, 03 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 19490 Nr: 161-24.2005.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos de Lima, Ornilda Medrado de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS ALVES DA CRUZ - 

OAB:5059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dainez Nogueira Moreira - 

OAB:5006

 Ante o pleito de fl. 350 determino a suspensão do processo, pelo prazo 

de 01 (um) ano, com supedâneo nos artigos 921, III do Código de Processo 

Civil.

Escoado o prazo da suspensão sem manifestação do exequente, 

arquive-se, nos termos §2º do mesmo dispositivo legal.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste, 25 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258802 Nr: 1314-38.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moveis Romeira Ltda, Banco Safra S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifica-se que o documento juntado às fls.17 se 

encontra ilegível, assim determino a intimação do advogado da parte 

requerente para que no prazo de 10 (dez) dias, substitua o referido 

documento, sob pena de desconsideração de sua apresentação aos 

autos.

 Intime-se

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT, 02 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 242963 Nr: 4364-43.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gleisson Cosme Estorari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro por ora o pedido acostado nas fls.11, uma vez que, mesmo o 

débito atualizado, corresponde a um valor inferior à 15 Unidades Padrão 

Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF – MT.

 No mais, cumpra-se a decisão de fls. 10.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste, 16 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 247464 Nr: 1846-46.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvaldo Pereira Clubi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Interposto o recurso de apelação, intime-se a parte apelada para 

apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do 

artigo 1.009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, 

§2º, do CPC), intime-se o apelante para manifestação/contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

com as nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT, 02 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 226248 Nr: 4847-44.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jane Lúcia Lourenço Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - Secretaria de Saúde, 

Município de Mirassol D'Oeste - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Geral da 

Fazenda Nacional do Estado de Mato Grosso - OAB:

 Defiro o pedido de fls. 160, para determinar a suspensão do processo, no 

prazo de 30 (trinta) dias.

Escoado o prazo da suspensão, intime-se a exequente.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste, 04 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 85293 Nr: 2972-15.2009.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solução Transportes Ltda, Ideal Transportes Ltda, 

Givanildo Bernardo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Maia - OAB:24.319, 

Alexandre Mendes Vieira - OAB:143229/RJ, Gustavo Tostes 

Cardoso - OAB:6635, Mirian Correia da Costa - OAB:6.361

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:

 Considerando o teor do comprovante de fls. 360-verso, intime-se o Sr. 

Ronaldo Matos dos Santos para a data e valores levantados em seu favor, 

bem como para que dê cumprimento à ordem de devolução proferida às 

fls. 340.

Ademais, ante a multiplicidade de contratos entabulados entre as partes, o 

que dificulta essa magistrada de auferir se o acordo englobou todo o 

objeto da presente lide, intime-se a parte requerida para manifestar acerca 

do acordo juntado às fls. 365/370, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo o 

silêncio interpretado como quitação.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 25 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 247216 Nr: 1734-77.2017.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanessa Carvalho de Souza, Ricardo Junior Carvalho 

de Souza, WJdCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Evandro Cícero de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erika Patricia Gabilan Sanches - 

OAB:10756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aportou aos autos de inventário judicial pedido de alvará judicial (fls. 

44/44-v) para saque de saldo remanescente nas contas de FGTS de 

titularidade do de cujus.

Instado a se manifestar, o Ministério Público manifestou à fl. 48 não haver 

interesse que justifique sua intervenção.

Vieram-me conclusos.

 É o breve relato.

Fundamento e Decido.

 Em análise dos autos, verifico que o feito já foi sentenciado às fls. 

37/37-v, restando tão somente a análise do pleito de saque dos valores 

remanescentes na conta de FGTS, cuja existência a inventariante alega 

ter tido conhecimento apenas após a homologação da partilha dos bens 

inventariados.

 Há que ressaltar que todos os herdeiros estão sendo representados pela 

mesma causídica, de onde se infere que todos eles concordam 

expressamente com a expedição do presente alvará para saque dos 

valores pleiteados, não vislumbrando, portanto, prejuízo para a qualquer 

deles.

Ante o exposto, defiro o pedido de fls. 44/44-v para determinar a 

expedição de alvará judicial para levantamento dos valores 

remanescentes nas contas de FGTS de titularidade do de cujus, sendo 

dispensada a prestação de contas nos autos acerca do montante 

levantado.

No mais, cumpra-se na íntegra a sentença de fls. 37.

 Após, arquive-se.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste - MT, 4 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 144531 Nr: 4128-67.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Douglas Alves da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para se manifestar sobre o documento de fl. 82, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sendo o silêncio interpretado como quitação 

integral do débito.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 16 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 78 Nr: 665-11.1997.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Frigorifico Mirassol D'Oeste Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ELIAS NEHME - 
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OAB:4642, Willian Jose de Araujo - OAB:3928

 Considerando o teor da certidão de fls. 92, intime-se pessoalmente a 

parte exequente para que dê regular impulsionamento ao feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, III, do CPC.

Após, Conclusos.

Cumpra-Se.

Mirassol D’oeste, 26 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 116101 Nr: 2587-33.2010.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Mendes Leal Filho, Elian Pereira Leal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Pereira Merquíades - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Ferreira Destro - 

OAB:6390/MT, CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA - OAB:9036, EDER 

FAUSTINO BARBOSA - OAB:, Eder Faustino Barbosa - OAB:11.566-A, 

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - OAB:20116/O, Valdinei 

Rodrigues Salgueiro - OAB:14.862

 Considerando a manifestação do perito outrora nomeado às fls. 3.143, 

revogo a sua nomeação.

Em face da perícia requerida e deferida nos autos, nomeio como perito, a 

empresa PJ1 PERÍCIAS JUDICIAIS, com endereço à Avenida Historiador 

Rubens de Mendonça, número 2254, Ed. American B. Center, Sala 1007, 

Bosque da Saúde, CEP 78.050-000, na cidade de Cuiabá/MT, telefone 

(065) 3027-2886, devendo indicar profissional, bem como apresentar 

proposta de honorários e demais dados, conforme decisão de fls. 

3.134/3.134-v.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 04 de maio de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 542 Nr: 59-80.1997.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO CURTI, Espólio de Amir Arantes Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALIPIO LEITE - OAB:3400-A

 Defiro o pedido de fl. 221, de juntada de procuração de patrono nos 

autos, devendo ser substituído o nome do procurador concernente à capa 

dos autos e ao sistema Apolo, qual deverá constar o patrono Dr. Gustavo 

R. Goes Nicoladelli, OAB/MT sob o n° 17.980–A e Drª. Fabiula Muller 

Koenig, OAB/MT sob o n° 22.165-A.

Intime-se pessoalmente a requerente para manifestação, no prazo de 15 

(quinze dias), sob pena de extinção, conforme decisão de fl. 218.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste - MT, 16 de abril de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 233010 Nr: 3606-98.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jocezio Brito de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Movimento Sem Terra 

- MST, Nério Gomes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Alvares - 

OAB:3.432, Luciano Salles Chiappa - OAB:SP / 232.247, Marcelo Silva 

Moura - OAB:12307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Cristina Maehler - 

OAB:8.108 / MT, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14391, Rosângela 

Rodrigues da Silva - OAB:17.445

 Interpostos recursos de apelação, intime-se a parte apelada para 

apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do 

artigo 1.009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, 

§2º, do CPC), intimem-se os apelantes para manifestação/contrarrazões 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, remetam-se os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT 02 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 246324 Nr: 1292-14.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NdR, PEdRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAdRP, AdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o teor da certidão de fls. 43, retifico a sentença de fls. 

29/31-vº, tão somente para constar que o nome do menor é “Paulo 

Eduardo dos Reis Pereira”, devendo a Secretaria de Vara expedir o 

necessário ao cumprimento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Mirassol D´Oeste/MT, 26 de abril de 2018.

 Edna Ederli Coutinho

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 232760 Nr: 3460-57.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAG, AGVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fl. 87, de modo que promova-se a intimação pessoal da 

parte autora, para que compareça na Defensoria Pública afim de informar 

se o executado está adimplente com suas obrigaçãoes alimenticias, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, III, do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Mirassol D’Oeste, 04 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 244765 Nr: 435-65.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juraci Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Interposto o recurso de apelação, intime-se a parte apelada para 
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apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do 

artigo 1.009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, 

§2º, do CPC), intime-se o apelante para manifestação/contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Após, remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

com as nossas homenagens.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste/MT, 03 de maio de 2018.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Substituição Legal

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000424-82.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE PEREIRA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (RÉU)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

 

Cite-se a parte requerida para que compareça a sessão de 

conciliação/mediação designada para o dia 06 de julho de 2018, às 16h, 

devidamente acompanhada por seu advogado, a ser realizada pelo 

Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, devendo o(a) réu(ré) ser citado(a) com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência. Designada a audiência, intime-se o autor na pessoa 

do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do NCPC. As partes 

poderão constituir representante, por meio de procuração específica com 

poderes para negociar e transigir (§10º, art. 334, do NCPC). Advirto as 

partes que o seu não comparecimento injustificado à oralidade é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, a qual será revertida em favor do Estado. Obtida a 

autocomposição, a minuta do acordo deverá ser imediatamente 

encaminhada para esta Magistrada para homologação. Não obtida a 

autocomposição, sairá a parte requerida devidamente intimada para o 

levantamento dos valores ou oferecer contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 

conciliação/mediação, sob de pena de serem havidos como verdadeiras 

as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344 do NCPC). 

AUTORIZO o depósito do valor corrigido da dívida, a ser realizado no 

prazo de cinco dias (art. 542, I, do Código de Processo Civil). No mais, nos 

termos do que dispõe o art. 300 do novo Código de Processo Civil, dois 

são os requisitos para a concessão da tutela de urgência: quando houver 

elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado 

(fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (periculum in mora). A esse respeito, abalizada doutrina 

encabeçada por nomes do quilate de Fredie Didier, in “Curso de direito 

processual civil: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, 

coisa julgada e tutela provisória”, vol. II, 10ª edição, preconiza o seguinte: 

A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou 

acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem 

conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). O magistrado 

precisa avaliar se há "elementos que evidenciem" a probabilidade de ter 

acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante 

(art. 300, CPC).Inicialmente, é necessária a verossimilhança fática, com a 

constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da 

narrativa dos fatos trazida pelo autor. É preciso que se visualize, nessa 

narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da 

produção da prova. Junto a isso deve haver uma plausibilidade jurídica, 

com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma 

invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos.(...) A tutela provisória de 

urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o 

perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum 

in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização 

do direito. O perigo da demora é definido pelo legislador como o perigo que 

a demora processual representa de "dano ou risco ao resultado útil do 

processo" (art. 300, CPC). Importante é registrar que o que justifica a 

tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), 

e não , hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da 

parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, 

enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão 

para prejudicar ou impedir a fruição do direito. Além de tudo, o dano deve 

ser irreparável ou de difícil reparação. Dano irreparável é aquele cujas 

consequências são irreversíveis. Dano de difícil reparação é aquele que 

provavelmente não será ressarcido, seja porque as condições financeiras 

do réu autorizam supor que não será compensado ou restabelecido, seja 

porque, por sua própria natureza, é complexa sua individualização ou 

quantificação precisa - ex.: dano decorrente de desvio de clientela. Enfim, 

o deferimento da tutela provisória somente se justifica quando não for 

possível aguardar pelo término do processo para entregar a tutela 

jurisdicional, porque a demora do processo pode causar a parte um dano 

irreversível ou de difícil reparação. Na hipótese em comento, a presente 

decisão deferiu a realização do depósito no valor de R$2.347,24 (dois mil, 

trezentos e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos), que 

corresponderia, segundo a parta autora, ao valor total da obrigação, 

acrescido de juros de mora e correção monetária, deixando de existir justa 

causa para a inscrição de seu nome junto nos cadastros restritivos de 

crédito. Outrossim, não há dúvidas que a inclusão do seu nome dos 

referidos cadastros implicaria restrições creditícias, que redundam em 

risco de dano de difícil reparação. À guisa de ilustração, colaciona-se os 

seguintes arestos da jurisprudência pátria: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - 

EXCLUSÃO DE DADOS DO CADASTRO DE EMITENTE DE CHEQUES SEM 

FUNDOS - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - DANO IRREPARÁVEL 

OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - PRESENÇA - RECURSO PROVIDO - DECISÃO 

REFORMADA. - O instituto da antecipação da tutela jurisdicional pressupõe 

pretensão guarnecida por prova suficiente a demonstrar a 

verossimilhança da alegação do requerente, além do fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação, conforme inteligência do art. 273 

do CPC.- Estando devidamente comprovados nos autos os requisitos 

necessários para a concessão da tutela antecipada, mister se torna a 

reforma da decisão que indeferiu o pedido para exclusão dos dados da 

autora no cadastro de emitente de cheques sem fundos. Recurso provido. 

Decisão reformada. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0024.14.096865-2/001, Relator(a): Des.(a) Mariângela Meyer , 10ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2014, publicação da súmula em 

05/09/2014) EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ANTECIPAÇÃO 

DA TUTELA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO CREDITÍCIO. DEPÓSITO JUDICIAL DO 

VALOR CORRESPONDENTE AOS CHEQUES QUE RENDERAM ENSEJO À 

INSCRIÇÃO. A antecipação de tutela consubstancia-se em técnica 

fundada em cognição sumária que tem por desiderato redirecionar o ônus 

do tempo do processo, fazendo-se mister a existência de verossimilhança 

nas alegações e certo grau de robustez probatória prima facie. Havendo 

tal verossimilhança nas assertivas fáticas do recorrente e perigo de dano 

de difícil reparação, a medida requerida deve ser concedida. In casu, o 

agravante realizou depósito judicial remunerado do valor atualizado dos 

cheques sem fundos, o que demonstra a existência de animus de 

adimplemento, retirando a justificativa da inscrição do seu nome no CCF. 

Além disto, mostra-se mais gravosa, para a parte autora, a manutenção do 

seu nome em tal cadastro do que, em face da parte que promoveu a 

anotação, a sua exclusão (do nome). AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 

70031485105, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 10/08/2009). À vista do 

exposto, defiro o provimento antecipatório pretendido para determinar aos 

requeridos à suspensão cautelar para inserir o nome da requerente nos 

seguintes cadastros restritivos de crédito: CCF, Serasa, SCPC, SPC e 

Cartórios de Protesto, bem como que se abstenham de efetuar o bloqueio 

do cartão de crédito de nº 4320.3243.3931.3131 até decisão final 

emanada por este Juízo, sob pena de multa a ser fixada para o caso de 

descumprimento. Outrossim, defiro a inversão do ônus da prova, nos 

moldes do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor. Ao arremate, 

defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 

98 do NCPC. Intimem-se. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste - MT, 25 de abril de 

2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)
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Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 5533 Nr: 673-80.2000.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleide Sobrinho dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 673-80.2000 .811.0011 Código 5533

ESPÉCIE: Ação de execução

PARTE REQUERENTE: O Municipio de Mirassol D’Oeste- MT

 PARTE REQUERIDA: Cleide Sobrinho dos Santos

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Cleide Sobrinho dos Santos Filiação: , 

brasileiro(a), casado(a), do comércio, Endereço: Rua Paschoal Moreira 

Cabral, S/nº, Bairro: Alto da Boa Vista, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 587,09 ( Quinhentos e oitenta e sete Reais e 

nove centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da expiração do 

prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria ADVERTIDA 

de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas 

judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida ativa 

ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da CNGC 

-TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista Judiciária, 

digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 4 de maio de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 211258 Nr: 2225-89.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdelice Socorro Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2225.89.2014 .811.0011 Código 211258

ESPÉCIE: Ação de execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda do Município de Mirassol D’Oeste

 PARTE REQUERIDA: Vadelice Socorro Ribeiro

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Valdelice Socorro Ribeiro, Cpf: 

41139275100, Rg: 678.926 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), divorciado(a), 

Endereço: Estância Três Irmãos - Comunidade Veredinha, Bairro: Zona 

Rural, Cidade: Munic. Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 547,43 ( Quinhentos e quarenta e sete Reais e 

quarenta e três centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 4 de maio de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 242170 Nr: 3977-28.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Henrique da Silva Morais dos Santos Franhan, Jose 

Roberto da Silva Morais dos Santos,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clinton Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Espolio de Jose Alves de Brito, 

Clarinda Batista de Brito, João Antonio Batista, Maria de Jesus 

Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clinton Ferreira da Silva - 

OAB:22335

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 239074 Nr: 2280-69.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nancy Barbosa Parreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Alessandra Ferreira - 

OAB:18.996

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Intimar o advogado da parte autora para que desconsidere a intimação 

contida no DJE nº 10249, haja vista que nos autos em apenso consta o 

endereço da parte requerida Valter Plaqui Maldonado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 134245 Nr: 2161-84.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gersa de Mello Volpato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:8486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que informe nos autos, no prazo 

legal, o número da conta, agência e banco, para expedição de Alvará 

Eletrônico.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 226920 Nr: 206-76.2015.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRF - Brasil Foods S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marassi Distribuidora de Alimentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius de Carvalho 

Rezende Reis - OAB:1.623-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeyciano Von Ancken Alves 

Siqueira - OAB:22423/O

 Intimar os advogados das partes autora e requerida para que se 

manifestem nos autos, no prazo legal, sobre a certidão do oficial de justiça 

de fls. 93, cujo teor transcrevo:" Certifico que, em cumprimento ao r. 

mandado, que não foi possível a Penhora de bens de MARASSSI 

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, em virtude desta empresa não 

existir mais. Dou fé."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251288 Nr: 3731-95.2017.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton J. Michalki e Cia Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20.853-A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste nos autos, no 

prazo legal, sobre a certidão do oficial de justiça de fls. 99, cujo teor 

transcrevo:" Certifico que, não foi possível proceder com a apreensão do 

bem , Escavadeira EC210 BLC, constante no mandado, em virtude de não 

tê-la encontrado. Dou fé."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 242597 Nr: 4178-20.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Whanderson da Silva Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Ribeiro de 

Aguiar - OAB:21.935, Giselda de Andrade Rodrigues - OAB:17414-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para que dê prosseguimento no feito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 116391 Nr: 2856-72.2010.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdSR, IEdS, GEdS, JEB, NEdS, MEdS, MdFEdS, JEdS, 

SEdS, JCEdS, SEdS, MRBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdJEdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PICOLI HERRERA - 

OAB:21121/O, Juliano Barreto Lopes - OAB:20.450, Rafael Herrera 

de Oliveira - OAB:18.387/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, os quais 

encontram-se e em carga além do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora do cartório, multa correspondente 

à metade do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa, 

conforme disposto no artigo 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 146260 Nr: 4520-07.2011.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anésio Mazário

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antonia Delphino Mazário

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535, Nilson Tomaz da Silva Junior - OAB:23.151, Selio Soares 

Queiroz - OAB:8470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, os quais 

encontram-se e em carga além do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora do cartório, multa correspondente 

à metade do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa, 

conforme disposto no artigo 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 248739 Nr: 2479-57.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco de Assis Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julio Cezar Massam Nichols - 

OAB:11.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, os quais 

encontram-se e em carga além do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora do cartório, multa correspondente 

à metade do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa, 

conforme disposto no artigo 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251133 Nr: 3608-97.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, os quais 

encontram-se e em carga além do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora do cartório, multa correspondente 

à metade do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa, 

conforme disposto no artigo 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251321 Nr: 3743-12.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Afonso Siveti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, os quais 

encontram-se e em carga além do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora do cartório, multa correspondente 

à metade do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa, 

conforme disposto no artigo 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 259102 Nr: 1464-19.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilma Castilho Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13.637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do autor sobre a decisão de fls. 27/29,cujo dispositivo 

transcrevo:”...Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela 

pleiteada pela parte requerente, ante ao não preenchimento dos requisitos 

legais, ao menos nesse momento processual, sem prejuízo da aplicação 

vindoura do principio rebus sic standibus. CITE-SE a parte requerida, 

mediante remessa virtual dos autos (art. 246, V, §§ 1º e 2º c/c art. 183 § 

1º, ambos do NCPC) para, querendo, apresentar contestação no prazo de 

30 (trinta) dias, assinalando que o termo inicial se dará na forma do 

disposto no artigo 231 do NCPC..."

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 236662 Nr: 1068-13.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosineia Cristiane Silveira Santos, Adalice Antonia de 

Paula Calossa, Ana de Jesus Galhardo da Silva, Luzia Gonçalves dos 

Santos, Maria Eliane Silveira Dall Agnol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso 

Marcondes - OAB:15.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, os quais 

encontram-se e em carga além do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora do cartório, multa correspondente 

à metade do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa, 

conforme disposto no artigo 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 237654 Nr: 1598-17.2016.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Alice dos Santos, Davi dos Santos, Jailton dos 

Santos, Leonildo dos Santos, Devani dos Santos, Rosimeire dos Santos, 

Rosely dos Santos Sobral, Terezinha dos Santos da Rocha, Raquel dos 

Santos Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de João Julio dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Barreto Lopes - 

OAB:20.450

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, os quais 

encontram-se e em carga além do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora do cartório, multa correspondente 

à metade do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa, 

conforme disposto no artigo 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 228439 Nr: 996-60.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Verônica Andreia Oliveira Andre da Silva, Rosana do 

Carmo de Fascio, Elizabete Lucena da Silva, Simone Gonsalina Soares, 

Cleuza Xavier Da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso 

Marcondes - OAB:15.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, os quais 

encontram-se e em carga além do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora do cartório, multa correspondente 

à metade do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa, 

conforme disposto no artigo 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 228441 Nr: 998-30.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange dos Santos, Maria José Lopes, Domingas Maria 

de Jesus, Maria Jose Mazotti dos Santos, Cleuza Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso 

Marcondes - OAB:15.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, os quais 

encontram-se e em carga além do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora do cartório, multa correspondente 

à metade do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa, 

conforme disposto no artigo 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 228443 Nr: 1000-97.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lucia Matos dos Santos, Sueli de Lima Neri, 

Tereza Germano Rosa, Sueli dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso - 

OAB:15.679, Juliana Fernandes Sá - OAB:16.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, os quais 

encontram-se e em carga além do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora do cartório, multa correspondente 

à metade do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa, 

conforme disposto no artigo 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 228447 Nr: 1004-37.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dora Edna da Silva Alves, Maria Rodrigues da Silva, 

Maria Lucia Cardoso Batista, Creuza da Guia Verão, Elizabete Savoine 

Francisco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D`Oeste-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso 

Marcondes - OAB:15.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, os quais 

encontram-se e em carga além do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora do cartório, multa correspondente 

à metade do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa, 

conforme disposto no artigo 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 228448 Nr: 1005-22.2015.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilson Clemente Diogo Ferreira, Alex do Prado Soares, 

Letícia Barreto Verssali Marques, Eleusa Lopes de Oliveira, Iara 

Jamariqueli de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Gabriela Zanrosso 

Marcondes - OAB:15.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, os quais 

encontram-se e em carga além do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora do cartório, multa correspondente 

à metade do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa, 

conforme disposto no artigo 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 245781 Nr: 971-76.2017.811.0011
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laercio Alves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Município de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Silva de 

Lima - OAB:19.919

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parterequerida, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, os quais 

encontram-se e em carga além do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora do cartório, multa correspondente 

à metade do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa, 

conforme disposto no artigo 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 196598 Nr: 3791-10.2013.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aprove - Associação dos Produtores Rurais 

de Veredinha, Cezário Lemos da Silva, Cicero Gomes dos Santos, Ademar 

Dias, Benjamim Novais Carvalho, Irineu Faria de Oliveira, Genivaldo 

Aparecido Gonçalves, João José Lemos da Silva, Geraldo Rodrigues de 

Oliveira, Jamil Ferreira Salvador, João Martins de Lima, José Aparecido 

Alves Pereira, José Aparecido dos Santos, Luiz Fortunato Soares, Maria 

Alves dos Santos, Valdir José Ribeiro, Miguel Sampaio Gutierrez de 

Lucena, José Lourenço, José Passos da Silva, José Roberto da Silva, 

Manoel Pereira de Souza, Miguel José Ribeiro, Olimpio Mazario, Valter José 

Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22.165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que se manifeste acerca do 

prosseguimento do feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 234586 Nr: 4586-45.2015.811.0011

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Cesar da Costa - 

OAB:15.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, os quais 

encontram-se e em carga além do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora do cartório, multa correspondente 

à metade do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa, 

conforme disposto no artigo 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 224572 Nr: 4946-97.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandro Amorim Marangon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002, Ryvia Rychele Maria Joseph Lacerda Sodré de Souza - 

OAB:10.049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT 12-208-A

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, os quais 

encontram-se e em carga além do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora do cartório, multa correspondente 

à metade do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa, 

conforme disposto no artigo 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 129755 Nr: 1349-42.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TFdSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Lemes Silva Junior - 

OAB:14.374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLINTON FERREIRA DA SILVA 

- OAB:22335/O, márcio eugênio diniz - OAB:130278

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, os quais 

encontram-se e em carga além do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora do cartório, multa correspondente 

à metade do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa, 

conforme disposto no artigo 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257208 Nr: 575-65.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Almeida Tamandaré Novaes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Almeida Tamandaré 

Novaes - OAB:19.946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a sentença de fls. 21, cujo 

dispositivo transcrevo:"...À vista do exposto, com espeque no artigo 487, 

I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação para 

HOMOLOGAR o valor apresentado pelo exequente na quantia de 

R$3.474,87 (três mil, quatrocentos e setenta e sete reais e oitante 

centavos), bem como EXTINGUIR o feito com resolução do mérito...."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 29633 Nr: 369-03.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Luzia Gomes de Oliveira Sousa, Manoel Alves de 

Souza, Laurindo Alves de Souza, Francisco Alves de Sousa, João Alves 

de Sousa, ILDA EMÍLIA DE SOUZA SILVA, Francisca Emilia da Silva, Maria 

Emilia de Souza da Silva, ILSA EMÍLIA DE SOUZA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GOMÇALVES 

HOLANDA - OAB:14554/E, Najla Milena Castro da Silva - OAB:13.630, 

Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, os quais 

encontram-se e em carga além do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora do cartório, multa correspondente 

à metade do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa, 

conforme disposto no artigo 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255170 Nr: 5656-29.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Barbosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Teresa Bousada Dias 

Koshiama - OAB:12.685-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada do autor sobre a sentença de fls. 57, cujo dispositivo 

transcrevo:”...De pronto, CONHEÇO os embargos, por tempestivos, e 

DOU-LHES PROVIMENTO para reconhecer a omissão contida na sentença 

objurgada acrescendo em seu bojo o seguinte parágrafo: “Tendo em vista 

a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da 

demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO 

TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de determinar ao INSS que 

implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Expeça-se 

ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro Social em 

Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário, devendo ser 

encaminhado juntamente com os documentos pessoais da parte autora, se 

já não o tiver sido feito”...."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 255349 Nr: 5749-89.2017.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Teixeira Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:20.694, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da parte autora para apresentar no prazo de 05 

(cinco) dias justificativa pelo não comparecimento em solenidade, sendo 

que o silencio ensejara em desistência tácita da produção da prova oral.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 108806 Nr: 1785-35.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos Flamini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574, 

Giuseppe Zampieri - OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor que foi expedido Alvara Eletronico no valor 

de R$ 75.557,59.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 114262 Nr: 2517-16.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joventina Indalécio Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gonzaga de Menezes - 

OAB:8.620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a sentença de fls. 283, cujo dispositivo 

transcrevo:”...Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Código de Processo Civil...."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 143910 Nr: 3970-12.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adebar Luiz Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valéria Aparecida Soldá de 

Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor que foi expedido Alvara Eletronico no valor 

de R$6.535,78

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 157464 Nr: 2382-33.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gláucia Regina Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a sentença de fls. 387, cujo dispositivo 

transcrevo:”...À vista do exposto, com espeque no artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação para 

HOMOLOGAR os cálculos apresentados às fls. 321/324 e, por corolário, 

extingo o feito com resolução do mérito...."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 162572 Nr: 2283-63.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Maria de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor que foram expedidos Alvaras Eletronicos nos 

valores de R$1.070,85 e R$ 12.120,59.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 204386 Nr: 874-81.2014.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Barreto Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Najla Milena Castro da Silva - 

OAB:13.630, Valéria Aparecida Soldá de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Alceu Dalle Laste - 

Procurador Federal - OAB:

 Intimar o advogado do autor sobre a sentença de fls. 195, cujo dispositivo 

transcrevo:”...Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil...."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 234476 Nr: 4524-05.2015.811.0011

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabio da Cruz Nazario

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávia Silva Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:11.473-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a sentença de fls. 59, cujo dispositivo 

transcrevo:”...Em face do exposto JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, com espeque no artigo 485, incisos IV, do Código de 

Processo Civil...."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 254227 Nr: 5311-63.2017.811.0011

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diva Inácia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeremias da Cruz Dias - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a sentença de fls. 24, cujo dispositivo 
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transcrevo:”...Pelo exposto, HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO 

o presente feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, 

do Código de Processo Civil. ..."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 252293 Nr: 4221-20.2017.811.0011

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Multi Mercantes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gondim & Cia Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leticia Mary Fernandes do 

Amaral - OAB:PR / 57.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3.057

 Intimar o advogado da parte autora para, em cinco dias, a respeito das 

informações prestadas pelo Administrador Judicial às fls. 29/30.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256193 Nr: 137-39.2018.811.0011

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HYDRONORTH S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gondim & Cia Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odilon Alexandre Silveira 

Marques Pereira - OAB:27755

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogaod da parte autora para, em cinco dias, a respeito das 

informações prestadas pelo Administrador Judicial à fl. 18.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257026 Nr: 507-18.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a sentença de fls. 16, cujo dispositivo 

transcrevo:”...À vista do exposto, com espeque no artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação para 

HOMOLOGAR o valor apresentado pelo exequente na quantia de 

R$1.714,77 (hum mil, setecentos e quatorze reais e setenta e sete 

centavos), bem como EXTINGUIR o feito com resolução do mérito...."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 115528 Nr: 2471-27.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Sônia Aparecida Vascão Mazali

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574, 

Giuseppe Zampieri - OAB:10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor sobre a sentença de fls. 157/160, cujo 

dispositivo transcrevo:”...Desse modo, o cálculo apresentado pelo 

Contador Judicial de fls. 153/154, encontra-se em perfeita sintonia com o 

v. acordão prolatado nos autos, restando amplamente verossímil para o 

deslinde do feito.

 À luz do exposto, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos vertidos na presente impugnação ao 

cumprimento de sentença...."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257198 Nr: 570-43.2018.811.0011

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agostinho Rocha de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para apresentar impugnação a contestação 

ofertada pelo requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257227 Nr: 581-72.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDA, JDAdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor para apresentar impugnação a contestação 

ofertada pelo requerido.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000496-69.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA DA SILVA CESAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência designada nos presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação 

Sala: Sala de Conciliação - Juizado Especial Data: 21/08/2018 Hora: 15:00 . 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 240753 Nr: 3304-35.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erik Fernando da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI MENDONÇA DE 

FREITAS - OAB:11.473/A

 Processo/CI nº 240753

Vistos, etc.

Na toada da certidão de fl. 180, tendo em vista que a convivente do réu 

Erik Fernando da Silva apresentou escritura pública de união estável de fl. 

178, restitua-se o valor na conta apresentada à fl. 177.

Cumpra-se o remanescente de fls. 163/163-vº.

 Mirassol D’Oeste/MT, 19 de abril de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 226460 Nr: 5069-12.2014.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elson Aparecido Pereira dos Santos, Gustavo 

da Silva Dantas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - 

OAB:2.935-A, Jefferson Luis Fernandes Beato - OAB:3057, 

Jefferson Luis Fernandes Beato - OAB:3057/MT

 PROCESSO/CÓD. Nº 226460

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de ação penal instaurada em face do réu ELSON APARECIDO 

PEREIRA DOS SANTOS e GUSTAVO DA SILVA DANTAS para apuração 

da suposta prática do crime previsto no artigo 157, §2º, I e II, do Código 

Penal, conforme descrito na peça acusatória.

 A denúncia foi recebida em 29.01.2015 (fl. 45).

O delito apurado fora desclassificado para exercício arbitrário das 

próprias razões (art. 345, caput, do CP) conforme fls. 176/179.

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

Chamo o feito à ordem.

Verifica-se a ocorrência do fenômeno da prescrição da pretensão punitiva 

estatal, a qual pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de 

jurisdição, senão vejamos.

O crime supostamente praticado está tipificado no art. 345 do Código 

Penal, cuja pena máxima cominada é de 01 (um) mês de detenção.

Desta forma, antes de transitar em julgado a sentença final, aplica-se o 

prazo prescricional de 03 (três) anos, previsto no art. 109, inciso VI, do 

Código Penal, vez que o máximo da pena do crime imputado é inferior a 01 

(um) ano.

Considerando que desde o recebimento da denúncia, em 29.01.2015 (fl. 

45), já transcorreram mais de 03 (três) anos até a presente data, sem que 

houvesse qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo 

prescricional, assim, nota-se a ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva estatal.

Ante o exposto, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE dos acusados ELSON APARECIDO PEREIRA 

DOS SANTOS e GUSTAVO DA SILVA DANTAS, já qualificado, em razão 

da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Procedam-se as comunicações pertinentes, constante no artigo 1.453 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso quanto à extinção da punibilidade e retificações 

necessárias.

Recolham-se eventuais mandados de prisão expedidos.

P. R. I. C.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

 Mirassol D’Oeste/MT, 19 de abril de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 226697 Nr: 45-66.2015.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alves de Almeida Moreira, Maria 

Aparecida Alves de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdinei Rodrigues 

Salgueiro - OAB:14862

 PROCESSO/CÓD. Nº 226697

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de termo circunstanciado em face de CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA MOREIRA, visando apurar a suposta prática do delito previsto no 

art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Em síntese, é o relatório.

Decido.

Verifica-se a ocorrência do fenômeno da prescrição da pretensão punitiva 

estatal, a qual pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de 

jurisdição, senão vejamos.

A infração supostamente cometida pelo requerido possui regramento 

específico, prescrevendo, segundo o art. 30 da Lei nº 11.343/2006, em 02 

(dois) anos.

 A considerar que da data do recebimento da denúncia (20/02/2015) 

decorreu referido termo legal, sem qualquer causa de suspensão ou 

interrupção do lapso prescricional, com fulcro no art. 107, inciso IV, do 

Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do requerido, já qualificado 

nos autos, pelos fatos descritos na denúncia.

 Procedam-se as comunicações pertinentes, constante no artigo 1.453 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso quanto à extinção da punibilidade e retificações 

necessárias.

Com relação à destinação a destinação da droga apreendida cumpra-se 

conforme determinado na sentença às fls. 161-verso.

P. R. I. C.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com as anotações e 

baixas de estilo.

 Mirassol D’Oeste/MT, 20 de abril de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito em Substituição Legal

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 248887 Nr: 2549-74.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Miguel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlucia Alves de Souza 

Tolon - OAB:21059

 PROCESSO/CÓD. Nº 248887

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que o recuperando foi regredido 

cautelarmente na data de 07.03.2018, em razão do descumprimento da 

prestação pecuniária aplicada à fl. 19, bem como pela prática de novo 

delito durante a execução da pena, conforme fls. 28/29.

Nesse contexto, a defesa pugna pela reconsideração da regressão, 

salientando que o recuperando não teve a intenção de descumprir a 

prestação pecuniária, visto que acreditava que sua esposa estava 

adimplindo as parcelas, pois teria lhe entregado cópia da decisão com os 

dados bancários informados por este Juízo, bem como negou a autoria do 

novo delito, conforme fls. 36/46, cujo pedido foi retorquido pelo Ministério 

Público às fls. 47/48.

Com efeito, ao apreciar as razões da defesa, denoto que são insuficientes 

para revogar a regressão outrora decretada, visto que é consabido que o 

descumprimento da prestação pecuniária e a prática de fato definido como 

crime doloso são previstos como falta grave, de acordo com os arts. 51, 

inciso I e 52, ambos da LEP, tendo como consequência a regressão de 

regime, conforme art. 118, inciso I, da mesma lei, podendo ser decretada 

cautelarmente, visto que a regressão definitiva será apreciada após oitiva 

do recuperando, em consonância com a jurisprudência pátria:

EXECUÇÃO PENAL – AGRAVO DE EXECUÇÃO – FALTA GRAVE – 

DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO – 

REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME MAIS GRAVOSO – POSSIBILIDADE - 

RECURSO IMPROVIDO. Se o apenado em regime semiaberto descumpre 

injustificadamente as condições que lhe foram impostas pelo Juízo da 

Execução Penal, é possível a regressão cautelar ao regime fechado para 

apuração da falta grave. Precedentes do STJ. (AgExPe 38149/2012, DES. 

PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

24/07/2012, Publicado no DJE 03/08/2012)

Vale salientar, ainda, que a pena é personalíssima e de responsabilidade 

do recuperando, não sendo crível que este tenha repassado a terceiros 

seu cumprimento, sendo a regressão de regime o consectário lógico de 

sua desídia.

Destarte, indefiro o pleito da defesa de fls. 36/46, e mantenho a regressão 

de regime em desfavor do recuperando.

Aguarde-se o cumprimento do mandado de prisão, mantendo os autos em 

arquivo provisório.

Com a efetivação do mandado, voltem-me os autos conclusos para 

designação de audiência de justificação.
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Ciência ao Ministério Público e Defesa.

Às providências. Cumpra-se.

 Mirassol D’Oeste/MT, 27 de abril de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 235521 Nr: 486-13.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Danilo Freitas Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos da Cruz - 

OAB:3535, Nilson Tomaz da Silva Junior - OAB:23.151

 PROCESSO/CÓD. Nº 235521

 Vistos, etc.

Considerando que o apenado juntou às fls. 223/232 comprovantes de 

trabalho para justificar sua ausência na Cadeia Pública nos dias 06, 07, 

08, 09, 12, 14, 15 e 30 de março de 2018, abono suas faltas para os 

devidos fins.

Aguarde-se o cumprimento da pena.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 27 de abril de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 163096 Nr: 2367-64.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Carlos Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Cezar Buin Zumioti - 

Defensor Público - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 163096

Vistos etc.

Trata-se de executivo de pena em face de LEANDRO CARLOS LOPES.

Na data de 21.07.2016 o recuperando obteve o benefício do livramento 

condicional, cujas condições foram estabelecidas às fls. 173/174.

À fl. 195 foi noticiado que o recuperando deixou de comparecer em Juízo, 

bem como alterou o endereço sem prévia comunicação, pelo que foi 

determinada a suspensão do livramento e consequente regressão 

cautelar, conforme fls. 196/197.

Mandado de prisão efetivado em 27.02.2018 (fl. 200).

Audiência de justificação à fl. 205.

A defesa manifestou-se pelo acolhimento da justificativa apresentada pelo 

recuperando em audiência, e consequente retorno do recuperando ao 

livramento condicional, conforme fls. 210/211.

O Ministério Público manifestou-se às fls. 212/214, pugnando pela 

revogação definitiva do livramento condicional, devendo o recuperando 

retornar ao regime fechado.

É o relatório. Decido.

Nos termos do art. 87 do Código Penal, o livramento condicional ficará 

sujeito à revogação quando o liberado descumprir qualquer das condições 

que lhe foram impostas.

Pois bem, o recuperando descumpriu duas das condições impostas para o 

cumprimento do livramento condicional, vez que deixou de comparecer 

mensalmente em Juízo, bem como alterou seu endereço sem prévia 

comunicação nos autos.

Em audiência de justificação, o recuperando alegou que estava laborando 

na zona rural do município de Comodoro-MT, e, quando retornou a esta 

Comarca, teria recebido uma certidão do Fórum consignando que sua 

pena já teria findado. Relatou, ainda, que estava prestes a ser internado 

em clínica de recuperação.

Contudo, apesar das alegações do recuperando, tenho que a justificativa 

é insuficiente para eximi-lo do período que permaneceu foragido (um ano e 

dois meses), além do que não há qualquer documento que comprove suas 

alegações, o que demonstra sua desídia com o cumprimento do livramento 

condicional.

Destarte, aplica-se o art. 143, da Lei de Execução Penal c/c art. 87 do 

Diploma Penal para o fim de revogar definitivamente o livramento 

condicional concedido ao recuperando, em virtude do manifesto 

descumprimento das condições fixadas para o benefício, demonstrando o 

descaso com a execução da pena.

 Dessa forma, a revogação se mostra adequada à finalidade da execução 

penal, haja vista que o recuperando evidenciou manifesta inaptidão para 

permanecer no livramento condicional, devendo retornar ao regime 

anterior ao da concessão do benefício, in casu, o fechado.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado, in verbis:

 AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DE 

LIVRAMENTO CONDICIONAL - REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO - 

POSSIBILIDADE - HIPÓTESE DE REVOGAÇÃO FACULTATIVA - 

INTELIGÊNCIA DO ART. 87 DO CÓDIGO PENAL - RECURSO NÃO PROVIDO.

 - O descumprimento de condições de Livramento Condicional autoriza a 

revogação do benefício, em razão da expressa determinação do art. 87 do 

Código Penal. (TJMG - Agravo em Execução Penal 

1.0625.13.010681-2/001, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques , 6ª 

CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/11/2017, publicação da súmula em 

13/12/2017)

Portanto, em razão da revogação do livramento condicional e 

considerando o previsto no art. 142 da LEP c/c art. 88 do Código Penal, o 

tempo em que o liberado permaneceu usufruindo do benefício deverá ser 

desconsiderando como pena cumprida, tampouco poderá ser novamente 

beneficiado pelo mesmo instituto.

Sobre o tema, destaco a doutrina de Cleber Masson: “Mas se o juiz optar 

pela revogação do benefício, seus efeitos serão rigorosos, pois o liberado 

abusou da confiança nele depositada pelo Estado. Como se infere do art. 

88 do Código Penal, não se desconta na pena o tempo em que esteve 

solto o condenado, e também não se permite a concessão, no tocante à 

mesma pena, de novo livramento(...)”.(Direito Penal Esquematizado- Parte 

Geral. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense. São Paulo: Método, 2011, p. 781).

Ante o exposto, com fundamento no art. 143 da Lei nº 7.210/84 c/c art. 87 

do CP, revogo, em definitivo, o livramento condicional anteriormente 

concedido ao recuperando LEANDRO CARLOS LOPES, pelo que o 

mantenho no regime fechado.

Ciência ao Ministério Público e ao defensor do recuperando.

Por fim, considerando que o recuperando possui outro executivo de pena 

sob CI 257896, determino que seja unificado ao presente feito.

Com o novo cálculo, dê-se vista as partes para manifestação, iniciando 

pela defesa, no prazo de 05 (cinco) dias, para posterior homologação.

Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 27 de abril de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 148177 Nr: 16926-35.2009.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geovani Mendonça de 

Freitas - OAB:11.473-B

 PROCESSO/CÓD. Nº 148177

Vistos etc.

Considerando a impossibilidade de aferir se a pena de multa foi deduzida 

dos valores apreendidos na ação penal correspondente ao presente 

executivo, visto que os autos ainda se encontram em grau de recurso, 

determino que este feito retorne ao arquivo provisório, até posterior 

juntada dos documentos necessários para resolver a referida celeuma.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 03 de maio de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 235574 Nr: 513-93.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arcenio Trosdolf

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdinei Rodrigues 
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Salgueiro - OAB:14862

 PROCESSO/CÓD. Nº 235574

 Vistos, etc.

Ante o teor do ofício nº 161/2018-CA, datado de 27.04.2018, no qual a 

Diretoria do Foro solicita a redesignação das sessões plenárias do 

Tribunal do Júri marcadas para o mês de maio do corrente ano, a fim de 

viabilizar o mutirão fiscal do Município de Mirassol D’Oeste, a ser realizado 

nas dependências do Tribunal do Júri desta Comarca, redesigno a 

solenidade para o dia 17/07/2018, às 08h00min.

Intimem-se o acusado, a defesa, o Ministério Público e as testemunhas 

arroladas.

Expeça-se o necessário, concretizando as medidas preparatórias e 

necessárias para a profícua realização do ato (v.g., aquisição de 

alimentos, requisição de força policial, etc.).

Oficie-se à Diretoria do Foro cientificando-a da presente decisão.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 04 de maio de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 83949 Nr: 1363-53.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzinete Cardoso da Silva ME, Luzinete 

Cardoso da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o requerimento de fl. 65, visto que apesar de que o responsável 

da firma individual deva responder pessoalmente pela integralidade da 

dívida, este não foi devidamente citado para tanto.

 Sendo assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 83788 Nr: 1274-30.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilke Mayolino & Mayolino Ltda - ME - Pães e 

Doces da Vó Hnazinha, MARCELO ABREU MAYOLINO, Graziele Wilke 

Mayolino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte autora, na pessoa do seu procurador, para que, no prazo 

legal, providencie a diligência do Oficial de Justiça nos autos da Carta 

Precatória n. 28263-43.2017.811.0041 - Código: 1271833 em trâmite no 

Juízo Deprecado de Cuiabá/MT e, caso não providenciado o respectivo 

depósito será devolvida a missiva, consoante ofício de fl. 73.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 50441 Nr: 1495-52.2011.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitório Flores de Mattos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leone Covari, Eliane Roseli Fritz Covari, L. P. F. 

Comercio de Gas Ltda. Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A, 

Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, nos termos da 

decisão de fl. 248/250.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 86093 Nr: 2595-03.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L de Jesus Silva Serviços Urbanos - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80044 Nr: 3193-88.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Moacir Heinteze

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - OAB:MT 

12758, Rafael Wasnieski - OAB:MT 15.469-A, Ricardo Roberto 

Dalmagro - OAB:MT 12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Intimação das partes e seus assistentes técnicos, por seus advogados, 

da data designada para a realização da perícia, sendo o dia 14 de Junho 

de 2018, às 20:00 horas, no local indicado às fls. 72.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 85875 Nr: 2478-12.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vânia dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional da Previdência Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 

13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.042 da CNGC, impulsiono 

estes autos à expedição de matéria para imprensa com a finalidade de 

intimar a parte autora, por meio de seu advogado, da juntada do Laudo 

Pericial de fls. 68/70, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80044 Nr: 3193-88.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Moacir Heinteze

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Vieira Serpa - OAB:MT 

12758, Rafael Wasnieski - OAB:MT 15.469-A, Ricardo Roberto 

Dalmagro - OAB:MT 12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 
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S S - OAB:

 Vistos. Cuida-se de impugnação ao valor fixado como honorários periciais 

movida pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, às fls. 70/71. A 

autarquia previdenciária aduz que o valor fixado teria sido de um salário 

mínimo, que discordava da referida quantia, para que fosse 

redimensionada para R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), nos termos da 

Resolução 232/2016. No entanto, consigno que a importância estabelecida 

a título de honorários periciais às fls. 67 foi de R$ 600,00 (seiscentos 

reais), e não de um salário mínimo. Logo, o valor fixado às fls. 67 majorou 

a quantia fixada na Resolução 232/2016 em menos de duas vezes, em 

razão da especialidade do profissional e porque é único nesta Comarca 

que aceita realizar as perícias nas ações previdenciárias. Além disso, 

ressalto que Nova Mutum é Comarca localizada no interior do Estado, 

distante cerca de 260km da capital, na qual o custo de vida é bastante 

elevado. Ainda, ressalto que as perícias médicas não são de baixa 

complexidade e o médico perito gasta tempo razoável para a confecção 

do laudo, visto que deve realizar o exame pessoal no paciente e redigir o 

laudo posteriormente, trabalho este que pode envolver pesquisas sobre o 

tema. Desta feita, o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) é 

insuficiente para remunerar os honorários periciais do único médico que 

aceita realizar os laudos nesta Comarca. Se fosse o caso de nomear um 

perito de outra Comarca para realizar os laudos periciais no valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), como quer o INSS, é fato que nenhum 

aceitaria o encargo, haja vista que tal valor seria empregado basicamente 

com os custos com transporte. Assim, é justo que perito receba um valor 

justo pelo desempenho de seu trabalho. Por isso, mantenho o valor de R$ 

600,00 (seiscentos reais) como honorários periciais ao médico nomeado 

às fls. 67. Intime-se o perito nomeado para dar início aos trabalhos. 

Intime-se o INSS acerca desta decisão. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101049 Nr: 838-03.2017.811.0086

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nadir Pires de Camargo Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Neves de Sousa - 

OAB:MT 14.329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A jurisprudênciados tribunais pátrios é pacífica no sentido de que a 

procuração firmada por pessoa analfabeta, para ter validade, deverá ser 

por instrumento público, registrado em cartório competente, umavez que 

se trata de pressuposto de validade da relação processual, o qual pode 

ser verificado até mesmo de ofício, e a qualquer tempo e grau de 

jurisdição.

Desse modo, determino que a parte requerente providencie, no prazo de 

10 (dez) dias, procuração outorgada por instrumento público, firmada por 

pessoa a rogo e afiançada pelo Tabelião, sob pena de extinção do feito, 

tendo em vista que a requerente é pessoa não alfabetizada.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 103208 Nr: 2255-88.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACdAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suzye Maria Jose Conceição 

Martins do Nascimento - OAB:MT 13746-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante a celebração do acordo de fls. 67/71, concedo vista dos autos ao 

Ministério Público.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 92718 Nr: 1658-56.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LURVINO KOGLER - ME, Luvirno Kogler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO CIPRIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEIZE MARCHIORO 

VASCONCELLOS - OAB:21469/O, Suzye Maria Jose Conceição 

Martins do Nascimento - OAB:MT 13746-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante o teor da certidão de fl. 42, redesigno a audiência de tentativa de 

conciliação para o dia 22/06/2018, às 14 horas, a ser realizada no Centro 

Judiciário e Solução de Conflitos.

 Intimem-se as partes e seus advogados para a comparecerem ao referido 

ato.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 31720 Nr: 1342-92.2006.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amazônia Máquinas e Implementos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane de Oliveira Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Carolina Moretto Rizzato 

Rodrigues - OAB:9.301- MT, Liana Mara Cocco Munaretto - 

OAB:7134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIS MARIMON - OAB:3434, 

Lubia Dantas Tenuta - OAB:1097

 Vistos.

 Indefiro o pedido de nulidade da citação por edital da requerida. Isto 

porque, conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça, havia muitas 

informações contraditórias a respeito do paradeiro da demandada, o que o 

fez crer que a mesma estava se ocultando.

No mais, em relação ao pedido de suspensão dos efeitos do protesto (fl. 

239), tenho que o mesmo merece ser indeferido, pelo menos por ora, uma 

vez que ainda não garantida a execução, nos termos do artigo 782, § 4º, 

do Código de Processo Civil.

 Não obstante, assim que garantida a execução, com o retorno da carta 

precatória expedida às fl. 213, tal pleito pode ser novamente reiterado.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 89673 Nr: 4814-86.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wandir Soares Massafra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adaim Barbosa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arno Lopes Moreira - OAB:MT 

19.839, Isabella Tetilla Moreira Gewehr - OAB:MT 17.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

 Remeta-se a subscritora da petição de fl. 44 ao despacho de fl. 43, uma 

vez que ao pedir a citação por edital, nem ao menos demonstrou a este 

Juízo que tentou diligenciar sobre eventual paradeiro do requerido, a fim 

de expedir carta rogatória para sua citação.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 90200 Nr: 73-66.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massafra & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laucidio Aparecido Zampieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arno Lopes Moreira - OAB:MT 

19.839, Isabella Tetilla Moreira Gewehr - OAB:MT 17.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

 Tendo o exequente indicado bens à penhora à fl. 40, determino o integral 

cumprimento do mandado de fl. 37, a fim de se efetivar a penhora e 

avaliação dos bens apontados.
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 Intime-se. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 90250 Nr: 105-71.2016.811.0086

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Henrique Schoneborn Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ricardo de Almeida Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milene Arissava - OAB: MT 

16.851

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de processo de ALVARÁ JUDICIAL independente de inventário, 

através do qual o requerente PAULO HENRIQUE SCHONEBORN NOGUEIRA 

pleiteia autorização judicial para saque dos valores depositados na conta 

bancária em nome do de cujus José Ricardo de Almeida Nogueira.

Foram juntados documentos de fls. 08/18, 23, 25/27, 30/31 e 36/39.

Foi oficiado à Caixa Econômica Federal para que fornecesse os extratos 

referentes ao FGTS, sendo que o mencionado extrato consta de fls. 

44/52, noticiando que foram encontrados valores depositados a título de 

FGTS vinculados ao PIS 103.88423.62-2.

O Ministério Público deixou de manifestar, em razão de inexistência de 

direitos indisponíveis (fl. 54).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Considerando a documentação apresentada, a qual demonstra a 

procedência do pedido de Alvará, a anuência dos demais herdeiros, bem 

como a desnecessidade da abertura de inventário exclusivamente para a 

partilha desses valores, DEFIRO A EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ pretendido 

em nome de PAULO HENRIQUE SCHONEBORN NOGUEIRA.

Ademais, autorizo o levantamento dos valores constantes junto a Caixa 

Econômica Federal na conta vinculada do FGTS em nome de cujus José 

Ricardo de Almeida Nogueira, com fundamento no artigo 1º, da Lei 

6.858/80.

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM JULGAMENTO DO 

MÉRITO, art. 487, inciso I, do CPC.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se os Requerentes para tanto.

Transitada em julgado a sentença, arquive-se com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 89600 Nr: 4763-75.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcione da Silva Anacleto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Investilar Empreendimentos Imobiliários

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Jaqueline Takuno de 

Arruda Muchagata - OAB:74.539

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 91, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 72745 Nr: 1264-54.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Gestão de Agronegocios Ltda., Adir 

Freo, Marlon Cristiano Buss, Lucinete Maria da Silva, Carla Cristiana Buss

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110552 Nr: 6244-05.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEON DENNYS BECKER, Luiz Natal Becker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Frederico Augusto Ferreira 

Barbosa - OAB:18828/GO, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:MT 

4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 86868 Nr: 3011-68.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Alimentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Henrique Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - OAB:5238/O, 

Lauro Alves Pereira - OAB:15.349/MT, Paulo Fernando Schneider - 

OAB:MT 8.117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da Exceção de Pré-Executividade 

proposta por Hugo Henrique Garcia em desfavor da Bunge Alimentos S.A. 

às fls. 119/121.Sem fixação de honorários, considerando o não 

conhecimento da exceção, descabe condenação de honorários, por 

ausência de previsão legal.Outrossim, não há que se prosperar o pedido 

formulado pelo Executado à fl. 121, porquanto devidamente compreendido 

por este na manifestação à fl. 119.Desta forma, sendo o prosseguimento 

do feito medida de rigor, intime-se a parte Exequente para que no prazo de 

15 (quinze) dias, indique os locais para cumprimento do mandado de 

busca e apreensão, a teor do pleito à fl. 191.Transcorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos para deliberação.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101560 Nr: 1179-29.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D GRAOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 

ME, Diego Fernando Leite da Silva, Angelita Aparecida Leite da Silva, Ismar 

Luiz Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora para que providencie o pagamento 

da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 
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Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48146 Nr: 3569-16.2010.811.0086

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFMAdO, DSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAICON ALDORI ALVES DE OLIVEIRA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial para condenar o requerido a pagar em caráter definitivo o quantum 

de 01 (um) salário mínimo nacional a título de pensão alimentícia, 

importando nesta data em R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais). Os 

valores deverão ser entregues, mediante recibo à genitora da criança, até 

o dia 10 do mês a que se referirem. Não obstante, com o intuito de facilitar 

o pagamento e o recebimento dos valores, intime-se a genitora para que 

informe conta bancária para depósito das verbas, ou providencie a 

abertura de uma em estabelecimento bancário do Município, devendo 

informar ao Juízo o atendimento da providência no prazo de 30 (trinta) 

dias. Custas e honorários pelo requerido, arbitrados aqueles últimos em 02 

(duas) URHs, atento aos parâmetros do art. 20, §4º, do CPC, em favor da 

Defensoria Pública, valor notadamente compatível com a natureza e valor 

da ação.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Com o trânsito em julgado, 

baixas e arquivamento.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 07 de maio de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54583 Nr: 2064-19.2012.811.0086

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina Mara Gomes Ribeiro Gawski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amanda de Castro Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Maria Batista Lopes 

(falecida) - OAB:MT 7.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): REGINA MARA GOMES RIBEIRO 

GAWSKI, Cpf: 80948448172, Rg: 1002491, Filiação: Geraldo Lurdes 

Ribeiro, data de nascimento: 19/01/1977, brasileiro(a), natural de Rio 

Brilhante-MS, casado(a), corretora, Telefone 3308-2265. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

de mérito, com fulcro no artigo 267, II, do Código de Processo Civil, 

observado o artigo 12 da lei 1.060/50.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.Nova Mutum/MT, 24 de setembro de 

2015.Luciana de Souza Cavar MorettiJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 07 de maio de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 32211 Nr: 1789-80.2006.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M, VBJ, EEMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDNA ELZA MIRANDA BARROS, Cpf: 

35241136134, Rg: 0.404.673-0, Filiação: Irael Graciano de Miranda e 

Benedita Lima de Miranda, data de nascimento: 21/04/1967, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, convivente, doméstica, Telefone 9638 7586. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

DIAS, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois esse 

encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para tanto 

DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 07 de maio de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54583 Nr: 2064-19.2012.811.0086

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina Mara Gomes Ribeiro Gawski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amanda de Castro Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Maria Batista Lopes 

(falecida) - OAB:MT 7.046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): REGINA MARA GOMES RIBEIRO 

GAWSKI, Cpf: 80948448172, Rg: 1002491, Filiação: Geraldo Lurdes 

Ribeiro, data de nascimento: 19/01/1977, brasileiro(a), natural de Rio 

Brilhante-MS, casado(a), corretora. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

de mérito, com fulcro no artigo 267, II, do Código de Processo Civil, 

observado o artigo 12 da lei 1.060/50.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.Nova Mutum/MT, 24 de setembro de 

2015.Luciana de Souza Cavar MorettiJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 07 de maio de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32211 Nr: 1789-80.2006.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M, VBJ, EEMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDNA ELZA MIRANDA BARROS, Cpf: 

35241136134, Rg: 0.404.673-0, Filiação: Irael Graciano de Miranda e 

Benedita Lima de Miranda, data de nascimento: 21/04/1967, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, convivente, doméstica. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

DIAS, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois esse 

encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para tanto 

DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 07 de maio de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92749 Nr: 1683-69.2016.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HNdSC, PCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, RAFAEL RODRIGUES PEREIRA CARDOSO - 

OAB:125702

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULA CRISTINA DA SILVA, Cpf: 

05668051110, Rg: 2682880-4, Filiação: Marinete Santana da Silva, data de 

nascimento: 17/06/1994, brasileiro(a), natural de Rosário Oeste-MT, 

solteiro(a), do lar. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

DIAS, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois esse 

encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para tanto 

DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 07 de maio de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82580 Nr: 511-29.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MESR, FASR, PSdSR, LHSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PATRICIA SENGER DA SILVA RUFINO, 

Cpf: 03973987947, Rg: 7.411.640-0, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

DIAS, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois esse 

encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para tanto 

DA PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO, ESPECIFICAMENTE PARA 

INFORMAR O ENDEREÇO DO EXECUTADO.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Cristiany Ribeiro Rosa 

Rose, digitei.

Nova Mutum, 07 de maio de 2018

Ruth Marta Serra Nasser Paquer Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-93.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DECISÃO Numero do Processo: 

1000223-93.2017.8.11.0086 REQUERENTE: PAULO CESAR SANCHES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. De proêmio, importa 

salientar que o Superior Tribunal de Justiça no processamento dos EREsp 

n. 1.163.020/RS, REsp 1.699.851/TO e REsp 1.692.023/MT, decidiu pela 

afetação destes ao julgamento do regime dos Recursos Repetitivos sob o 

n. 986, com a seguinte ementa: “RECURSOS ESPECIAIS 

REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E 

ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte 

questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão 

de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 

de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. Autorização do 

colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os 

requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao 

regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.” Releva notar ainda, que 

consta determinação de suspensão nacional de todos os processos 

pendentes sobre a matéria em questão, nos ditames do art. 1.037, II, do 

Código de Processo Civil. Desta forma, suspendo o trâmite do feito até o 

trânsito em julgado do Tema n. 986 dos Recursos Repetitivos pelo Superior 

Tribunal de Justiça. Lado outro, sem prejuízo do delineado supra, indefiro, 

desde já o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, diante 

do perigo na demora inverso, considerando o delineado no Processo n. 

53157/2015 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 07 de fevereiro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000221-26.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

REIDENE DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DECISÃO Numero do Processo: 

1000221-26.2017.8.11.0086 REQUERENTE: REIDENE DE OLIVEIRA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. De proêmio, importa 

salientar que o Superior Tribunal de Justiça no processamento dos EREsp 
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n. 1.163.020/RS, REsp 1.699.851/TO e REsp 1.692.023/MT, decidiu pela 

afetação destes ao julgamento do regime dos Recursos Repetitivos sob o 

n. 986, com a seguinte ementa: “RECURSOS ESPECIAIS 

REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E 

ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte 

questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão 

de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 

de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. Autorização do 

colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os 

requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao 

regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.” Releva notar ainda, que 

consta determinação de suspensão nacional de todos os processos 

pendentes sobre a matéria em questão, nos ditames do art. 1.037, II, do 

Código de Processo Civil. Desta forma, suspendo o trâmite do feito até o 

trânsito em julgado do Tema n. 986 dos Recursos Repetitivos pelo Superior 

Tribunal de Justiça. Lado outro, sem prejuízo do delineado supra, indefiro, 

desde já o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, diante 

do perigo na demora inverso, considerando o delineado no Processo n. 

53157/2015 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 07 de fevereiro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-86.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO NARDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DECISÃO Numero do Processo: 

1000217-86.2017.8.11.0086 REQUERENTE: GILBERTO NARDI REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. De proêmio, importa salientar que 

o Superior Tribunal de Justiça no processamento dos EREsp n. 

1.163.020/RS, REsp 1.699.851/TO e REsp 1.692.023/MT, decidiu pela 

afetação destes ao julgamento do regime dos Recursos Repetitivos sob o 

n. 986, com a seguinte ementa: “RECURSOS ESPECIAIS 

REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E 

ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte 

questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão 

de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 

de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. Autorização do 

colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os 

requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao 

regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.” Releva notar ainda, que 

consta determinação de suspensão nacional de todos os processos 

pendentes sobre a matéria em questão, nos ditames do art. 1.037, II, do 

Código de Processo Civil. Desta forma, suspendo o trâmite do feito até o 

trânsito em julgado do Tema n. 986 dos Recursos Repetitivos pelo Superior 

Tribunal de Justiça. Lado outro, sem prejuízo do delineado supra, indefiro, 

desde já o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, diante 

do perigo na demora inverso, considerando o delineado no Processo n. 

53157/2015 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 07 de fevereiro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-04.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA BASSANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DECISÃO Numero do Processo: 

1000216-04.2017.8.11.0086 REQUERENTE: FERNANDA BASSANI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. De proêmio, importa 

salientar que o Superior Tribunal de Justiça no processamento dos EREsp 

n. 1.163.020/RS, REsp 1.699.851/TO e REsp 1.692.023/MT, decidiu pela 

afetação destes ao julgamento do regime dos Recursos Repetitivos sob o 

n. 986, com a seguinte ementa: “RECURSOS ESPECIAIS 

REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E 

ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte 

questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão 

de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 

de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. Autorização do 

colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os 

requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao 

regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.” Releva notar ainda, que 

consta determinação de suspensão nacional de todos os processos 

pendentes sobre a matéria em questão, nos ditames do art. 1.037, II, do 

Código de Processo Civil. Desta forma, suspendo o trâmite do feito até o 

trânsito em julgado do Tema n. 986 dos Recursos Repetitivos pelo Superior 

Tribunal de Justiça. Lado outro, sem prejuízo do delineado supra, indefiro, 

desde já o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, diante 

do perigo na demora inverso, considerando o delineado no Processo n. 

53157/2015 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 07 de fevereiro de 2018. Cássio Leite de Barros Netto 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010401-79.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON SIMOES CAMPOS BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010401-79.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: AIRTON SIMOES CAMPOS BORGES REQUERIDO: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, etc. Referente a matéria disposta nos autos, 

necessário salientar a decisão proferida pelo Presidente do E.TJMT, nos 

autos do Processo n. 53157/2015, datada de 05/04/2017, que determinou 

a suspensão das decisões precárias (liminares) em que se discute a 

legalidade do ICMS sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão 

(TUST) e Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) no Estado de Mato 

Grosso, em razão da existência Recurso Especial 1163020-RS, que 

tramita junto ao Superior Tribunal de Justiça, discutindo a legalidade da 

cobrança de ICMS nas referidas tarifas, e, considerando que o art. 489, § 

1º, VI, do Código de Processo Civil, exige, sob pena de ausência de 

fundamentação na sentença, a observância dos precedentes dos 

tribunais. Desta forma, DETERMINO a suspensão dos autos até o deslinde 

da controvérsia junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 9 de junho de 2017 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010398-27.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JANIA MARIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010398-27.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JANIA MARIA DO NASCIMENTO REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Referente a matéria disposta nos autos, 

necessário salientar a decisão proferida pelo Presidente do E.TJMT, nos 

autos do Processo n. 53157/2015, datada de 05/04/2017, que determinou 
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a suspensão das decisões precárias (liminares) em que se discute a 

legalidade do ICMS sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão 

(TUST) e Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) no Estado de Mato 

Grosso, em razão da existência Recurso Especial 1163020-RS, que 

tramita junto ao Superior Tribunal de Justiça, discutindo a legalidade da 

cobrança de ICMS nas referidas tarifas, e, considerando que o art. 489, § 

1º, VI, do Código de Processo Civil, exige, sob pena de ausência de 

fundamentação na sentença, a observância dos precedentes dos 

tribunais. Desta forma, DETERMINO a suspensão dos autos até o deslinde 

da controvérsia junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 9 de junho de 2017 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010369-74.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA WROBEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010369-74.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: SANDRA WROBEL REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Referente a matéria disposta nos autos, necessário 

salientar a decisão proferida pelo Presidente do E.TJMT, nos autos do 

Processo n. 53157/2015, datada de 05/04/2017, que determinou a 

suspensão das decisões precárias (liminares) em que se discute a 

legalidade do ICMS sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão 

(TUST) e Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) no Estado de Mato 

Grosso, em razão da existência Recurso Especial 1163020-RS, que 

tramita junto ao Superior Tribunal de Justiça, discutindo a legalidade da 

cobrança de ICMS nas referidas tarifas, e, considerando que o art. 489, § 

1º, VI, do Código de Processo Civil, exige, sob pena de ausência de 

fundamentação na sentença, a observância dos precedentes dos 

tribunais. Desta forma, DETERMINO a suspensão dos autos até o deslinde 

da controvérsia junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 9 de junho de 2017 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010365-37.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DOS SANTOS PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010365-37.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ROBERTO DOS SANTOS PINTO REQUERIDO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Referente a matéria disposta nos autos, 

necessário salientar a decisão proferida pelo Presidente do E.TJMT, nos 

autos do Processo n. 53157/2015, datada de 05/04/2017, que determinou 

a suspensão das decisões precárias (liminares) em que se discute a 

legalidade do ICMS sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão 

(TUST) e Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) no Estado de Mato 

Grosso, em razão da existência Recurso Especial 1163020-RS, que 

tramita junto ao Superior Tribunal de Justiça, discutindo a legalidade da 

cobrança de ICMS nas referidas tarifas, e, considerando que o art. 489, § 

1º, VI, do Código de Processo Civil, exige, sob pena de ausência de 

fundamentação na sentença, a observância dos precedentes dos 

tribunais. Desta forma, DETERMINO a suspensão dos autos até o deslinde 

da controvérsia junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 9 de junho de 2017 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010667-03.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRA DE OLIVEIRA ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA EXECUTADO: BANCO BRADESCO S/A 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Dados do Processo: Processo: 

8010667-03.2016.8.11.0086 Valor causa: R$ 109,66 Espécie/Assunto: 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: VALDIRA DE OLIVEIRA 

ROCHA Advogado do(a) EXEQUENTE: ROGER FERNANDES - 

MT0008343A-O Nome: VALDIRA DE OLIVEIRA ROCHA Endereço: Rua 

DOS XAXINS, S/N, QUADRA Q LOTE 14, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 EXECUTADO: BANCO BRADESCO S/A Advogado do(a) 

EXECUTADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - MT0016846S Nome: 

BANCO BRADESCO S/A Endereço: Acesso CIDADE DE DEUS, S/N, VILA 

YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 Nos termos da legislação vigente, 

serve a presente, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO acima 

identificada, para proceder a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para que 

efetue o CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de ser acrescido de multa de 10% (dez por cento), conforme Art. 

523, §1º do NCPC. DECISÃO/DESPACHO: Em anexo. Nova Mutum - MT, 25 

de abril de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001260-58.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS RODRIGUES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: MARCOS 

RODRIGUES DA CONCEICAO Dados do Processo: Processo: 

1001260-58.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 14.055,00 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 30/10/2018 Hora: 16:00 REQUERENTE: 

MARCOS RODRIGUES DA CONCEICAO Advogado do(a) REQUERENTE: 

MARCELO YUJI YASHIRO - MT0016250A Nome: MARCOS RODRIGUES DA 

CONCEICAO Endereço: RUA DAS CEREJEIRAS, 23 W, QD 11, LOTE 10, 

CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Endereço: TELEMAT CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE 

GETÚLIO VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 

Senhor(a): REQUERENTE: MARCOS RODRIGUES DA CONCEICAO Procedo 

a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para que 

compareça à Audiência de Conciliação, na data e hora designada, na sede 

do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, sob pena de 

Extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. 

Observações: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Este 

processo tramita pelo Sistema Computacional PJE, cujo endereço web é 

http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, cartas de preposição, 

contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos 

com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 27 de abril de 2018. 

Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Por ordem 

do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS NETTO SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE 
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NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, Nº. 444-N, JARDIM DAS 

ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 78.450-000, TELEFONE (65) 

3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001257-06.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: SILVANA 

O L I V E I R A  S I L V A  D a d o s  d o  P r o c e s s o :  P r o c e s s o : 

1001257-06.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 14.055,00 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 30/10/2018 Hora: 16:20 REQUERENTE: 

SILVANA OLIVEIRA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO 

YUJI YASHIRO - MT0016250A Nome: SILVANA OLIVEIRA SILVA 

Endereço: RUA PUPUNHAS, 3121 W, QD 10, LOTE 02, JARDIM AMERICA, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Endereço: TELEMAT CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO 

VARGAS 1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Endereço: 

TELEMAT CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 

1300, QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Endereço: TELEMAT 

CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a): REQUERENTE: 

SILVANA OLIVEIRA SILVA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, para que compareça à Audiência de 

Conciliação, na data e hora designada, na sede do Juizado Especial, sito 

no endereço ao final indicado, sob pena de Extinção do feito, nos termos 

do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional 

PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, 

cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em 

formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 

27 de abril de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001256-21.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: DOMINGOS DOS SANTOS 

SILVA Dados do Processo: Processo: 1001256-21.2017.8.11.0086 Valor 

causa: R$ 14.055,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: REQUERENTE: DOMINGOS DOS 

SANTOS SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO YUJI YASHIRO 

- MT0016250A Nome: DOMINGOS DOS SANTOS SILVA Endereço: RUA 

DAS AÇUCENAS, S/N, QD 11, LOTE 03, EDELMIRA QUERUBIM 

MARCHETTI, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: RUA MANAUS, 77, JARDIM 

ALVORADA, DIAMANTINO - MT - CEP: 78400-000 Nos termos da 

legislação vigente, serve a presente, extraída dos autos da 

RECLAMAÇÃO acima identificada, para proceder a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, acerca da juntada do AR/Mandado Negativo retro, para que 

informe o endereço atualizado do Requerido, ou requeira o que entender 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Nova Mutum 

- MT, 27 de abril de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO 

DE CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001254-51.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SILVA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM CARTA/MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: JANAINA 

SILVA DE ARRUDA Dados do Processo: Processo: 

1001254-51.2017.8.11.0086 Valor causa: R$ 14.055,00 Espécie/Assunto: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Audiência: Tipo: 

Conciliação Sala: Conciliação Data: 30/10/2018 Hora: 16:40 REQUERENTE: 

JANAINA SILVA DE ARRUDA Advogado do(a) REQUERENTE: MARCELO 

YUJI YASHIRO - MT0016250A Nome: JANAINA SILVA DE ARRUDA 

Endereço: RUA DAS CEREJEIRAS, S/N, INDEFINIDO, NOVA MUTUM - MT - 

CEP: 78450-000 REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Advogado do(a) 

REQUERIDO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A. Endereço: TELEMAT 

CELULAR, 1300, AVENIDA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS 1300, 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-901 Senhor(a): REQUERENTE: 

JANAINA SILVA DE ARRUDA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de REQUERENTE, para que compareça à Audiência de 

Conciliação, na data e hora designada, na sede do Juizado Especial, sito 

no endereço ao final indicado, sob pena de Extinção do feito, nos termos 

do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. Observações: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Este processo tramita pelo Sistema Computacional 

PJE, cujo endereço web é http://pje.tjmt.jus.br. Documentos (procurações, 

cartas de preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em 

formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB cada. Nova Mutum - MT, 

27 de abril de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 

CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 80502 Nr: 3668-44.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu de Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 É o breve relatório. Decido.De proêmio, considerando que o recurso foi 

provido (fls. 245/248), abram-se vistas as partes para se manifestar 

acerca das planilhas de trabalhos realizados pelo reeducando nos meses 

de julho, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2016 e janeiro/2017, 

bem como quanto aos meses de fevereiro/2017, março/2017.Após, voltem 

os autos conclusos para deliberação.Outrossim, tendo em vista que foi 

concedida a progressão de regime ao reeducando (fls. 218/218v.º), 

designo desde já audiência admonitória para o dia 04/06/2018, às 

17:30.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80502 Nr: 3668-44.2014.811.0086
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 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu de Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Henrique Meldola da 

Silva - OAB:MT 15.530

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para "tomar vistas dos autos", no prazo 

legal. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 42857 Nr: 2246-10.2009.811.0086

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jones Mognon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Simão - OAB:MT 

10.066-B

 Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

indiciado Jones Mognon, já qualificado nos autos, em reconhecimento da 

prescrição da pretensão punitiva estatal, determinando o arquivamento do 

presente inquérito policial. Inteligência dos art.107, inciso IV, 1.ª figura, e 

art. 109, incisos IV e V, ambos do Código Penal.Outrossim, diante da 

extinção da punibilidade, determino a expedição do alvará para restituição 

do valor da fiança, com fulcro no art. 337 do CPP.Com o trânsito em 

julgado, procedam-se às baixas, comunicações e anotações de estilo, 

arquivando-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 108313 Nr: 5109-55.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Adriano Xavier Pivetta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José da Paixão Nonato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 (...) Afinal os autos estão tramitando neste juízo, porque a soma das 

penas dos crimes indicados pelo querelado ultrapassam o limite de 02 

anos, teto do Juizado Especial criminal.Ora, é certo que uma única 

conduta, não pode configurar o três crimes ao mesmo tempo, e a conduta, 

da forma como narrada na queixa-crime, melhor se amolda ao tipo penal 

do artigo 139 do CP, cuja pena máxima é de 01 (um) ano.Diante disso, 

DECLINO da competência deste juízo, em favor do Juizado Especial 

Criminal desta Comarca.Saem os presentes intimados.Intime-se o 

querelante, por meio de seu advogado.Preclusa a decisão, remetam-se os 

autos ao JECRIM.Nada mais havendo, determinou a MM. Juíza que se 

encerrasse o presente, que após lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Do que, para constar eu, Laize Kelly Canavarros 

da Silva, que o digitei.

Comarca de Nova Xavantina

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº. 2/2018 - FAZ SABER aos que do presente edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que é a seguinte a relação das inscrições 

deferidas para o TESTE SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE 

ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO E NÍVEL SUPERIOR - DIREITO para o Fórum 

da Comarca de Nova Xavantina/MT, de acordo com o Editai nº. 1/2018-DF 

e autorização do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, para realização do certame nesta Comarca, sendo que 

realizar-se-á aplicação das provas em

* O Edital n° 2/2018 completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 68951 Nr: 330-56.2015.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JENNE MICAELY DE CASTRO SOUZA, 

MARCOS ADRIANO DE SOUZA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT, TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS - 

OAB:2.895/MT

 Dessa forma, determino a intimação do denunciado Marcos Adriano de 

Souza dos Santos, por sua defesa técnica, para manifestar se possui 

interesse na oitiva das testemunhas Rosinete, Cleunice, Divina e Dheime, 

uma vez que foram arroladas em comum com o Ministério Público, no 

prazo de cinco dias, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 60810 Nr: 1940-64.2012.811.0012

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO RAFAEL GUARINI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO 

TOMAZ-Procurador do Estado de Mato Grosso-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON J. G. FALEIRO - 

OAB:5048

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução fiscal que o Estado de Mato Grosso 

promove em desfavor de Rodolfo Rafael Guarini Filho, em que, no curso 

da demanda, sobreveio notícia de que a parte executada quitou a dívida, 

requestando, a exequente, pela extinção da obrigação (fl. 69).

É o relatório.

Fundamento.

Decido.

Tendo em vista o adimplemento do débito perseguido por objeto do 

presente feito, tal como informado pelo próprio exequente à fl. 69, não há 

óbice à extinção do processo com resolução do mérito.

Dispositivo.

Em razão da extinção da dívida pelo pagamento, JULGO EXTINTA a 

execução em trâmite, com funda¬mento no art. 924, inc. II, do Código de 

Processo Civil.

Dê-se baixa na restrição efetuada à fl. 47.

Em atenção ao princípio da causalidade, caberá ao executado arcar com 

as custas e despesas processuais.

Sem honorários, tendo em vista que o silêncio do exequente quanto ao 

ponto faz presumir que estes foram quitados com o débito perseguido no 

feito.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo e 

anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 66836 Nr: 1908-88.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WSDA, ESDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSIANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:6883-A

 Vistos.

Certifique-se quanto ao decurso do prazo para o requerido se manifestar 

sobre o exame de DNA acostado às fls. 60/62.
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Sem prejuízo, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando-as, sob 

pena de indeferimento.

Em seguida, ao Ministério Público.

Tudo cumprido, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 26944 Nr: 1376-27.2008.811.0012

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ALBINA LIRA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARTIN SPOHR - 

OAB:2376/MT, KATIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - 

OAB:167929-SP, MOACIR JESUS BARBOZA - OAB:105089/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a existência de erro material na decisão de fl. 170, tal como 

informado à fl. 171, retifico o “decisum”, sanando respectivo erro, nos 

termos do art. 494, I do CPC, para o fim de determinar a expedição de 

Requisição de Pequeno Valor em favor de Albina Lira de Amorim e em 

favor de Moacir Jesus Barboza.

No mais, permanece inalterada a decisão de fl. 170, a qual deverá ser 

cumprida integralmente.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 10154 Nr: 1453-12.2003.811.0012

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA BAVARESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo o petitório de fls. 350/353 como objeção de não-executividade.

Destarte, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo, sobre ela se manifestar.

Em seguida, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62713 Nr: 1368-74.2013.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVINO OLIVEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a impugnação ao 

cumprimento de sentença, nos termos do art. 487, I do CPC.Em 

consequência, considerando que tanto o cálculo apresentado pelo 

exequente, quanto aquele apresentado pela executada, estão incorretos, 

determino à parte exequente que, no prazo de 05 (cinco) dias, adeque o 

cálculo do valor perseguido, observando as seguintes 

determinações:a)Data de início do benefício: 02/09/2013 (fl. 51);b)Data 

final para cálculo do valor devido: 05/08/2016 (fl. 140);c)Correção 

monetária de acordo com os índices constantes do Manual de Cálculos da 

Justiça Federal;d)Juros de mora de 1% até a Lei 11.960/2009 a partir de 

quando serão reduzidos para 0,5% ao mês caso a taxa SELIC ao ano seja 

superior a 8,5% ou 70% da taxa SELIC ao ano, mensalizada, nos demais 

casos, segundo a Lei 12.703/2012 e Manual de Cálculos da Justiça 

Federal.Ante a sucumbência recíproca, condeno exequente e executada, 

no percentual de 10% e 90%, respectivamente, das custas e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

apresentado como excesso de execução (R$ 35.451,01 - fl. 143/vº), “ex 

vi” do art. 85, §2°, do CPC. A autarquia executada é isenta do recolhimento 

de sua parcela de custas (art. 3º, I da Lei nº 7.603/01). Em relação ao 

exequente, suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3°, do CPC, 

por ser beneficiário da gratuidade judiciária.Apresentado o novo cálculo, 

venham-me conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 67284 Nr: 2273-45.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE NUNES DE PAULA, JULIO CESAR HOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIR ANESE, ROMERO DAL SOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDE ALVES DINIZ - 

OAB:10.927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5048

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar sobre os embargos de declaração de fls. 149/150.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 39889 Nr: 656-21.2012.811.0012

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO CACHOEIRA LTDA, SAME ALI 

MERHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ZANCANARO - 

OAB:8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 105.

Anote-se na capa dos autos e no Sistema Apolo o causídico da parte 

autora indicado à fl. 105/vº.

Após, abra-se vista do feito ao novo patrono pelo prazo de 15 (quinze) 

dias.

Em seguida, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 67438 Nr: 2377-37.2014.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO LOPES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESMERALDO JOSÉ DA SILVA, JOSÉ ITAMAR 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSON JESUS GONÇALVES 

FALEIRO - OAB:5.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACQUELINE CAVALCANTE 

MARQUES - OAB:11784

 Vistos.

Tendo em vista o documento de fl. 169, diligencie-se a Secretaria a fim de 

obter o endereço atual e correto das Delegacias de Polícia de Jaboatão 

dos Guararapes-PE, para que seja cumprida, integralmente, a sentença de 

fls. 136/140, mormente no que tange à expedição de ofício a estas para 

ciência da presente ação e sentença em favor da parte autora.

Tudo cumprido e nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, 

considerando o pagamento das custas processuais e despesas de 

ingresso (fl. 164), arquive-se o presente feito com as baixas de estilo e 

anotações de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 20598 Nr: 2593-76.2006.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO OLIVEIRA NEGRY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sobre a impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 263/264, diga o 

exequente, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em seguida, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 62111 Nr: 638-63.2013.811.0012

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIO DE JESUS PEDRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MARRA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA LARISSE ALVES 

ARAUJO - OAB:14130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro parcialmente os pedidos de fl. 75, para o fim de determinar, por ora, 

apenas a expedição de ofício ao Cartório de 2º Registro de Imóveis e 

Hipoteca de Uberlândia-MG, a fim de que seja informado a este juízo 

acerca da existência de imóveis registrados em nome da parte executada.

Com a resposta, intime-se o exequente para requerer o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 35585 Nr: 1658-94.2010.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 170.

Expeçam-se os respectivos ofícios às agências de telefonia indicadas, a 

fim de informarem eventuais endereços cadastrados em nome do 

requerido.

Sem prejuízo, defiro o pedido de busca de endereços cadastrados na 

Receita Federal, via Sistema Infojud.

Com a resposta, intime-se a parte autora para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 24665 Nr: 2830-76.2007.811.0012

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON DELMIR FUCKS, JOSE FABRINI, EDEMAR 

GERSON KNUTZEN, DANIEL KOHLER, NORMA NIENOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMAZÉNS GERAIS VALE AZUL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA CUNHA MARINHO 

- OAB:202844/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sobre os embargos de declaração de fl. 146, diga a parte autora, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Decorrido, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 99092 Nr: 8024-08.2017.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS CAMATI PIZA 

PIMENTEL - OAB:23503

 INTIMAÇÃO do advogado do denunciado para apresentação das 

Alegações Finais no prazo de 05 cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 99604 Nr: 249-05.2018.811.0012

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLBB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LASB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO PEREIRA DE ABREU - 

OAB:21.455-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 No caso em testilha, tenho que o pedido antecipatório há de ser 

indeferido. Primeiro, porque não há qualquer comprovação de que o 

requerido não mais necessita da verba alimentícia paga pelo autor; 

segundo, porque não há qualquer documento que corrobore a alegação 

do requerente de que o demandado possui vínculo empregatício; e, por 

fim, a simples maioridade do requerido não tem o condão de isentar o autor 

do seu dever de pagar alimentos. Considerando que a parte autora nada 

manifestou no que tange à composição consensual, sendo esta a regra no 

novo diploma processual civil, determino a remessa dos autos ao Centro 

de Conciliação e Mediação de Conflitos desta Comarca para designação 

de audiência de conciliação e mediação. Cite-se e intime-se a parte 

requerida.O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção).Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31730 Nr: 2226-47.2009.811.0012

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária que 

Banco finasa Bmc s/a, atual Banco Bradesco Financiamento S/A promove 
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em desfavor de João Amaral da silva Junior, ambos qualificados na 

exordial, pela qual pretende a busca e apreensão da Motocicleta: HONDA, 

Modelo: CG – TITAN KS, Chassi: 9C2KC15109R010958, Ano/Modelo: 

2008/2009, Cor: AZUL, Placa: NJN 1984 .

O requerido não foi citado na presente ação.

Á fl. 105 o requerente informa a ausência de interesse no prosseguimento 

do feito, pugnando por sua extinção (art. 485, VIII do CPC).

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

Fundamento.

Decido.

O pedido de desistência há de ser acatado, ante a ausência de 

necessidade de consentimento do requerido, uma vez que, não foi citado 

até presente data.

Dispositivo.

Diante do exposto, homologo o pedido de desistência formulado e, em 

consequência, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 485, VIII do CPC, aplicado subsidiariamente (art. 318, parágrafo único, 

CPC).

 Condeno a exequente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, conforme art. 90, caput, do CPC.

Sem honorários, visto que não há manifestação do requerido nos autos.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo e 

anotações de praxe, observando-se, se for o caso, o disposto nos 

Provimentos 11 e 40/2014 CGJ-MT.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 103552 Nr: 2344-08.2018.811.0012

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de guarda c.c alimentos, com pedido liminar, ajuizada por 

Wanessa Souza Santos, em favor do menor impúbere Theo Santos de 

Sousa, em face de Ronan Costa de Sousa, todos qualificados na exordial.

Ponderando a alegação de pobreza e tendo em vista que a parte é 

assistida pela Defensoria Pública, concedo os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

Diante da previsão legal contida no artigo 189, inciso II, do Código de 

Processo Civil, processe-se em segredo de justiça.

Compulsando os autos constato que a relação de parentesco entre o 

menor Theo Santos de Sousa e Wanessa Souza Santos restou 

demonstrada, conforme certidão de nascimento colacionada na inicial, que 

demonstra que a autora é genitora do infante.

Atenta aos preceitos legais constantes nos artigos 1.694, § 1º e 1.695 a 

1.698, todos do CC e, considerando a idade do menor, bem como ser 

obrigação dos genitores providenciarem o sustento dos filhos, fixo os 

alimentos provisórios em valor correspondente a 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo nacional vigente, que hoje equivale a R$ 286,20 (duzentos e 

oitenta e seis reais e vinte centavos), mais 50% (cinquenta por cento) das 

despesas extraordinárias devidamente comprovadas (roupa, material 

escolar, medicamentos, etc), devidos solidariamente, a partir da citação, 

eis que não demonstrados os gastos e ganhos do genitor, ora réu.

Havendo nos autos notícias de que o menor encontra-se sob a guarda e 

proteção de sua genitora desde a separação do casal, viável o 

deferimento da guarda provisória como postulado, levando-se em 

consideração os interesses do infante.

Com estas considerações, DEFIRO a guarda provisória de Theo Santos de 

Sousa à sua genitora Wanessa Souza Santos, sem prejuízo de posterior 

alteração.

Intimem-se as partes sobre o teor da presente decisão.

Nos moldes do art. 695 e seguintes do NCPC, remeto o presente feito ao 

CEJUSC, a fim de convidar as partes e seus advogados a se fazerem 

presentes em Sessão de Mediação/Conciliação a ser designada pela 

Gestora do Centro.

Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no art. 334 e parágrafos, do NCPC.

Cite-se a parte requerida e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência acompanhados de seus respectivos advogados.

A intimação das partes deverá ser pessoal.

Ao ser citada, a parte ré deverá ser cientificada de que o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência 

de conciliação frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou demais casos previstos em lei.

Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa.

Havendo acordo, vista ao MP para manifestação e, após, volvam-me 

conclusos para deliberações.

 Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 85063 Nr: 4521-13.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA LIMA DOS SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSE CANDINI - OAB:8036/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de realizar audiência de instrução, necessária a apreciação do 

pedido de produção de prova pericial, conforme requerido na inicial.

Passo ao saneamento do feito.

Analisando os autos, verifico ser possível o julgamento antecipado da lide, 

vez que não se encontram presentes nenhuma das hipóteses do art. 355 

do Código de Processo Civil.

O feito preenche os requisitos necessários para seu desenvolvimento 

válido e regular, logo, com fulcro no art. 357 do NCPC, julgo saneado o 

processo.

As partes foram intimadas para especificação de provas, nos termos do 

art. 357, §2º, do CPC.

Defiro a produção de prova pericial.

Faculto as partes a apresentação dos seus quesitos e indicação de 

assistente técnico para a perícia, no prazo de 15 (quinze) dias, caso ainda 

não tenham tomado tais providências.

Nomeio perito médico o Dr. Adelmo Ferreira Barros, que atende na Clinica 

Fêmina, situada na Rua São Paulo, n° 110, Centro, Nova Xavantina-MT.

Intime-se o perito nomeado para informar se aceita o encargo e designar 

dia, hora e local para realização da perícia médica.

O ofício deverá ser encaminhado com cópia da inicial e dos eventuais 

quesitos a serem apresentados pelas partes.

Com a vinda, intimem-se as partes para que compareçam no dia, hora e 

local agendados.

Considerando a importância da perícia técnica, o tempo a ser dispensado 

e o zelo do profissional e, ainda, o que dispõe a Resolução n° 558 do 

Conselho da Justiça Federal, fixo os honorários em R$ 234,80 (duzentos e 

trinta e quatro reais e oitenta centavos), que serão pagos pela autarquia 

nos moldes da mencionada resolução.

 O laudo deverá ser encaminhado a este juízo em 30 (trinta) dias a partir 

da data do exame.

 Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação.

Após, tornem conclusos para deliberação sobre eventual pedido de prova 

testemunhal e demais providências.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 91294 Nr: 3392-36.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA ALVES RODRIGUES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YOUSSEF ELIAS EL MAROUNI - 

OAB:OAB/MT 22.960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, resolvo o mérito e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora em custas e honorários 

sucumbenciais que, atenta às disposições do art. 85 e seguintes do CPC, 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.Em face da 

assistência judiciária deferida, determino a suspensão da cobrança da 

condenação pelo prazo de cinco anos ou até a data em que não mais fizer 

jus aos benefícios, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se. Publique-se, Intimem-se. Cumpra-se, 

providenciando-se e expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 92889 Nr: 4244-60.2017.811.0012

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IAS, AAMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Satisfeita a obrigação, com fundamento nas disposições do art. 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo.

Condeno a parte executada a eventuais custas remanescentes, salvo 

isenção ou caso a parte seja beneficiária da gratuidade da justiça, caso 

em que resta suspensa a cobrança por cinco anos.

Após o decurso do prazo legal, nada sendo requerido, dê-se baixa no 

Cartório do Distribuidor e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 76070 Nr: 101-62.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JALBES VILSON LOPES, ANA PAULA TAVARES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO BRITO DI MIGUELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HABIB ABUD CABARITI - 

OAB:38.604/MG, LEANDRO CERQUEIRA BARQUILLA - OAB:152184-MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL ARDUINI AZOLINI - 

OAB:21.673-MT

 Ante o exposto, em face ao disposto no art. 205 do Código Civil, acolho 

parcialmente a prejudicial de mérito, resolvo o mérito e declaro a 

prescrição do direito do autor com relação à rescisão contratual, em 

conformidade com o disposto no art. 487, inciso II, do Código de Processo 

Civil. A condenação das custas e honorários será feita ao final da 

demanda, quanto resolvido os demais pedidos.2.(...), FIXO os seguintes 

pontos controvertidos:a)Venda dos vinte e cinco hectares pelo réu a 

Edson Nolasco Guimarães;b)Danos suportados pelos autores pela 

suposta venda da área a Edson Nolasco Guimarães.As provas a serem 

produzidas para comprovação das teses sustentadas pelas partes serão 

a testemunhal e a pericial.A prova testemunhal servirá para comprovar se 

houve venda dos vinte e cinco hectares pelo réu a Edson Nolasco 

Guimarães e provável dano moral/material, sendo que a prova pericial 

apurará prováveis danos materiais.3.DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA 

PROVAO ônus da prova será nos moldes do art. 373, incisos(..).Designo 

audiência de instrução e julgamento (...) Intimem-se as partes para que 

compareçam à audiência acompanhadas de seus respectivos advogados 

e testemunhas.Apresente-se rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, 

caso ainda não tenha sido apresentado. (art. 357, §4º, CPC).(...) .Saliento 

as partes que deverá ser observado o disposto no artigo 357, § 6º, do 

CPC, que dispõe sobre a quantidade de testemunhas, bem como o art. 455 

e parágrafos do mesmo diploma, que trata sobre a intimação destas.(...), 

devendo a parte comprovar, pelo menos 03 (três) dias antes da realização 

da audiência, que as intimou para comparecerem à solenidade.Havendo 

pedido de depoimento pessoal da parte adversa, a parte deverá ser 

intimada pessoalmente (art. 385, §1º, do CPC).Intimem-se todos que 

deverão participar da solenidade.Dê-se ciência às partes do teor do 

dispositivo do art. 357, § 1o do CPC: “Realizado o saneamento, as partes 

têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum 

de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 91899 Nr: 3708-49.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GASPAR JOSE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Versa a presente ação sobre aposentadoria por invalidez, razão pela qual 

determino a realização de pericia, nomeando para tanto o médico Dr. 

Adelmo Ferreira Barros, que atende na Clinica Fêmina, situada na Rua São 

Paulo, n° 110, Centro, Nova Xavantina-MT.

Intime-se o perito nomeado para informar se aceita o encargo e designar 

dia, hora e local para realização da perícia médica.

O ofício deverá ser encaminhado com cópia da inicial e dos eventuais 

quesitos apresentados pelas partes.

Com a vinda, intimem-se as partes para que compareçam no dia, hora e 

local agendados.

Considerando a importância da perícia técnica, o tempo a ser dispensado 

e o zelo do profissional e, ainda, o que dispõe a Resolução n° 558 do 

Conselho da Justiça Federal, fixo os honorários em R$ 234,80 (duzentos e 

trinta e quatro reais e oitenta centavos), que serão pagos pela autarquia 

nos moldes da mencionada resolução.

 O laudo deverá ser encaminhado a este juízo em 30 (trinta) dias a partir 

da data do exame.

 Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação.

Após, tornem conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 79143 Nr: 1337-49.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIDE DA CONCEIÇÃO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme determinado no item X da decisão de ref. 4, designo Audiência 

de Instrução para o dia 24 de julho de 2018, às 14h (horário oficial de Mato 

Grosso).

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhadas de 

seus respectivos advogados e testemunhas.

Apresente-se rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, caso ainda não 

tenha sido apresentado. (art. 357, §4º, CPC).

Estando a(s) parte(s) representada(s) por advogado particular, sua 

intimação será feita via DJe.

Saliento as partes que deverá ser observado o disposto no artigo 357, § 

6º, do CPC, que dispõe sobre a quantidade de testemunhas, bem como o 

art. 455 e parágrafos do mesmo diploma, que trata sobre a intimação 

destas.

Advirto o Cartório que a intimação das testemunhas não será feita pelo 

juízo, SALVO AS EXCEÇÕES PREVISTAS NO PARÁGRAFO QUARTO do 

art. 455 do CPC, devendo a parte comprovar, pelo menos 03 (três) dias 

antes da realização da audiência, que as intimou para comparecerem à 

solenidade.

Intimem-se todos que deverão participar da solenidade.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário, inclusive Carta 

Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

Intimem-se, ainda, as partes para manifestarem sobre o laudo pericial de 

ref. 35.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 82108 Nr: 2840-08.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA FERNANDES DA SILVA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOLINO VILELLA DE 

CARVALHO SOBRINHO - OAB:20451/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme determinado no item X da decisão de ref. 4, designo Audiência 

de Instrução para o dia 24 de julho de 2018, às 14h40 (horário oficial de 

Mato Grosso).

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhadas de 

seus respectivos advogados e testemunhas.

Apresente-se rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, caso ainda não 

tenha sido apresentado. (art. 357, §4º, CPC).

Estando a(s) parte(s) representada(s) por advogado particular, sua 

intimação será feita via DJe.

Saliento as partes que deverá ser observado o disposto no artigo 357, § 

6º, do CPC, que dispõe sobre a quantidade de testemunhas, bem como o 

art. 455 e parágrafos do mesmo diploma, que trata sobre a intimação 

destas.

Advirto o Cartório que a intimação das testemunhas não será feita pelo 

juízo, SALVO AS EXCEÇÕES PREVISTAS NO PARÁGRAFO QUARTO do 

art. 455 do CPC, devendo a parte comprovar, pelo menos 03 (três) dias 

antes da realização da audiência, que as intimou para comparecerem à 

solenidade.

Intimem-se todos que deverão participar da solenidade.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário, inclusive Carta 

Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 85024 Nr: 4506-44.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE GOMES DA MATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Analisando os autos, entendo não ser possível o julgamento antecipado 

da lide, vez que não se encontram presentes nenhuma das hipóteses do 

art. 355 do Código de Processo Civil.

O feito preenche os requisitos necessários para seu desenvolvimento 

válido e regular, logo, com fulcro no art. 357 do NCPC, julgo saneado o 

processo.

Fixo como ponto controvertido se a parte autora preenche os requisitos 

para a obtenção do benefício perseguido.

As partes já foram intimadas para especificarem as provas, nos termos do 

art. 357, §2º, do CPC.

Defiro a prova testemunhal almejada pela(s) parte(s).

Designo Audiência de Instrução para o dia 24 de julho de 2018, às 13h 

(horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhadas de 

seus respectivos advogados e testemunhas.

Apresente-se rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, caso ainda não 

tenha sido apresentado. (art. 357, §4º, CPC).

Estando a(s) parte(s) representada(s) por advogado particular, sua 

intimação será feita via DJe.

Saliento as partes que deverá ser observado o disposto no artigo 357, § 

6º, do CPC, que dispõe sobre a quantidade de testemunhas, bem como o 

art. 455 e parágrafos do mesmo diploma, que trata sobre a intimação 

destas.

Advirto o Cartório que a intimação das testemunhas não será feita pelo 

juízo, SALVO AS EXCEÇÕES PREVISTAS NO PARÁGRAFO QUARTO do 

art. 455 do CPC, devendo a parte comprovar, pelo menos 03 (três) dias 

antes da realização da audiência, que as intimou para comparecerem à 

solenidade.

Intimem-se todos que deverão participar da solenidade.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário, inclusive Carta 

Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 89518 Nr: 2341-87.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORACI DE OLIVEIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Analisando os autos, entendo não ser possível o julgamento antecipado 

da lide, vez que não se encontram presentes nenhuma das hipóteses do 

art. 355 do Código de Processo Civil.

O feito preenche os requisitos necessários para seu desenvolvimento 

válido e regular, logo, com fulcro no art. 357 do NCPC, julgo saneado o 

processo.

Fixo como ponto controvertido se a parte autora preenche os requisitos 

para a obtenção do benefício perseguido.

As partes já foram intimadas para especificarem as provas, nos termos do 

art. 357, §2º, do CPC.

Defiro a prova testemunhal almejada pela(s) parte(s).

Designo Audiência de Instrução para o dia 24 de julho de 2018, às 14h20 

(horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhadas de 

seus respectivos advogados e testemunhas.

Apresente-se rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, caso ainda não 

tenha sido apresentado. (art. 357, §4º, CPC).

Estando a(s) parte(s) representada(s) por advogado particular, sua 

intimação será feita via DJe.

Saliento as partes que deverá ser observado o disposto no artigo 357, § 

6º, do CPC, que dispõe sobre a quantidade de testemunhas, bem como o 

art. 455 e parágrafos do mesmo diploma, que trata sobre a intimação 

destas.

Advirto o Cartório que a intimação das testemunhas não será feita pelo 

juízo, SALVO AS EXCEÇÕES PREVISTAS NO PARÁGRAFO QUARTO do 

art. 455 do CPC, devendo a parte comprovar, pelo menos 03 (três) dias 

antes da realização da audiência, que as intimou para comparecerem à 

solenidade.

Intimem-se todos que deverão participar da solenidade.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário, inclusive Carta 

Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 90456 Nr: 2892-67.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERTRUDES MIRANDA ALVARENGA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Analisando os autos, entendo não ser possível o julgamento antecipado 

da lide, vez que não se encontram presentes nenhuma das hipóteses do 

art. 355 do Código de Processo Civil.

O feito preenche os requisitos necessários para seu desenvolvimento 

válido e regular, logo, com fulcro no art. 357 do NCPC, julgo saneado o 

processo.

Fixo como ponto controvertido se a parte autora preenche os requisitos 

para a obtenção do benefício perseguido.

As partes já foram intimadas para especificarem as provas, nos termos do 

art. 357, §2º, do CPC.

Defiro a prova testemunhal almejada pela(s) parte(s).

Designo Audiência de Instrução para o dia 24 de julho de 2018, às 13h20 
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(horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhadas de 

seus respectivos advogados e testemunhas.

Apresente-se rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, caso ainda não 

tenha sido apresentado. (art. 357, §4º, CPC).

Estando a(s) parte(s) representada(s) por advogado particular, sua 

intimação será feita via DJe.

Saliento as partes que deverá ser observado o disposto no artigo 357, § 

6º, do CPC, que dispõe sobre a quantidade de testemunhas, bem como o 

art. 455 e parágrafos do mesmo diploma, que trata sobre a intimação 

destas.

Advirto o Cartório que a intimação das testemunhas não será feita pelo 

juízo, SALVO AS EXCEÇÕES PREVISTAS NO PARÁGRAFO QUARTO do 

art. 455 do CPC, devendo a parte comprovar, pelo menos 03 (três) dias 

antes da realização da audiência, que as intimou para comparecerem à 

solenidade.

Intimem-se todos que deverão participar da solenidade.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário, inclusive Carta 

Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 94934 Nr: 5455-34.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Analisando os autos, entendo não ser possível o julgamento antecipado 

da lide, vez que não se encontram presentes nenhuma das hipóteses do 

art. 355 do Código de Processo Civil.

O feito preenche os requisitos necessários para seu desenvolvimento 

válido e regular, logo, com fulcro no art. 357 do NCPC, julgo saneado o 

processo.

Fixo como ponto controvertido se a parte autora preenche os requisitos 

para a obtenção do benefício perseguido.

As partes já foram intimadas para especificarem as provas, nos termos do 

art. 357, §2º, do CPC.

Defiro a prova testemunhal almejada pela(s) parte(s).

Designo Audiência de Instrução para o dia 24 de julho de 2018, às 13h40 

(horário oficial de Mato Grosso).

Intimem-se as partes para que compareçam à audiência acompanhadas de 

seus respectivos advogados e testemunhas.

Apresente-se rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, caso ainda não 

tenha sido apresentado. (art. 357, §4º, CPC).

Estando a(s) parte(s) representada(s) por advogado particular, sua 

intimação será feita via DJe.

Saliento as partes que deverá ser observado o disposto no artigo 357, § 

6º, do CPC, que dispõe sobre a quantidade de testemunhas, bem como o 

art. 455 e parágrafos do mesmo diploma, que trata sobre a intimação 

destas.

Advirto o Cartório que a intimação das testemunhas não será feita pelo 

juízo, SALVO AS EXCEÇÕES PREVISTAS NO PARÁGRAFO QUARTO do 

art. 455 do CPC, devendo a parte comprovar, pelo menos 03 (três) dias 

antes da realização da audiência, que as intimou para comparecerem à 

solenidade.

Intimem-se todos que deverão participar da solenidade.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário, inclusive Carta 

Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 68510 Nr: 129-64.2015.811.0012

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUSNEY MARTINS NEGREIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Coeli Pessoa de Lima - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9405

 Defiro os pedidos de ref. 100 e designo audiência em continuação para o 

dia 31 de julho de 2018, às 13h, (horário oficial do Estado de Mato 

Grosso).

Intimem-se os que deverão comparecer a solenidade.

Expeça-se carta/mandado de intimação das testemunhas arroladas, 

conforme requerido pelo MP à ref. 100.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 85158 Nr: 4574-91.2016.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERACINO XAVIER DE GODOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YOUSSEF ELIAS EL MAROUNI - 

OAB:OAB/MT 22.960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do NCPC, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PROCEDENTES os pedidos, para o fim de CONDENAR o INSS ao 

pagamento do benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade 

em favor de Geracino Xavier de Godoi, no valor de um salário mínimo 

mensal, 13º salário, devido a partir do indeferimento do requerimento 

administrativo, isto é, 09/09/2016, salvo as parcelas já prescritas, nos 

termos da súmula 85 do STJ. Em relação às prestações em atraso 

incidirão correção monetária e juros de mora.A correção monetária deve 

obedecer aos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida 

(Súmula 19 do TRF da 1ª Região). Já os juros de mora são devidos em 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% 

ao mês, a partir da edição da Lei nº. 11.960 /09.Por oportuno, DETERMINO 

ao INSS que IMPLANTE, no prazo de 30 (trinta) dias, o referido benefício, 

consignando que as parcelas atrasadas serão objeto de execução após o 

trânsito em julgado. CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento de 

honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor 

das parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos do art. 85 

e seguintes do NCPC.ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das 

custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei 

Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001.DEIXO de determinar a 

remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no inciso I do § 3 do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (mil) salários 

mínimos.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido 

arquivem-se.Publique-se, Intimem-se. Cumpra-se, providenciando-se e 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 85975 Nr: 123-86.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORICENA RIBEIRO PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do NCPC, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PROCEDENTES os pedidos, para o fim de CONDENAR o INSS ao 

pagamento do benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade 

em favor de Floricena Ribeiro Padilha, no valor de um salário mínimo 

mensal, 13º salário, devido a partir do requerimento administrativo, isto é, 

25/07/2016, salvo as parcelas já prescritas, nos termos da súmula 85 do 

STJ. Em relação às prestações em atraso incidirão correção monetária e 
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juros de mora.A correção monetária deve obedecer aos índices previstos 

no Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em 

que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do TRF da 1ª Região). Já 

os juros de mora são devidos em 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei 

nº. 11.960 /09.Por oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo 

de 30 (trinta) dias, o referido benefício, consignando que as parcelas 

atrasadas serão objeto de execução após o trânsito em julgado. 

CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento de honorários advocatícios 

que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas 

até a prolação da sentença, nos termos do art. 85 e seguintes do 

NCPC.ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, 

salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte 

autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de 

dezembro de 2001.DEIXO de determinar a remessa dos autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso I do § 3 do art. 

496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 

1.000 (mil) salários mínimos.Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido arquivem-se.Publ ique-se, Int imem-se. Cumpra-se, 

providenciando-se e expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 91577 Nr: 3535-25.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA MARIA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do CPC, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PROCEDENTES os pedidos, para o fim de CONDENAR o INSS ao 

pagamento do benefício previdenciário de pensão por morte em favor de 

Divina Maria Rodrigues, no valor de um salário mínimo mensal, 13º salário, 

devido a partir do requerimento administrativo, isto é, 31/03/2017, salvo as 

parcelas já prescritas, nos termos da súmula 85 do STJ. Em relação às 

prestações em atraso incidirão correção monetária e juros de mora.A 

correção monetária deve obedecer aos índices previstos no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em que cada 

parcela se tornou devida (Súmula 19 do TRF da 1ª Região). Já os juros de 

mora são devidos em 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, 

reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei nº. 

11.960 /09.Por oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo de 

30 (trinta) dias, o referido benefício, consignando que as parcelas 

atrasadas serão objeto de execução após o trânsito em julgado. 

CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento de honorários advocatícios 

que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas 

até a prolação da sentença, nos termos do art. 85 e seguintes do 

NCPC.ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, 

salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte 

autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de 

dezembro de 2001.DEIXO de determinar a remessa dos autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso I do § 3 do art. 

496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 

1.000 (mil) salários mínimos.Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido arquivem-se.Publ ique-se, Int imem-se. Cumpra-se, 

providenciando-se e expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 93088 Nr: 4363-21.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELTON MAGNONE OLIVEIRA 

DOS SANTOS - OAB:14186

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do CPC, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

PROCEDENTES os pedidos, para o fim de CONDENAR o INSS ao 

pagamento do benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade 

em favor de Joana Ribeiro da Silva, no valor de um salário mínimo mensal, 

13º salário, devido a partir do requerimento administrativo, isto é, 

05/10/2015, salvo as parcelas já prescritas, nos termos da súmula 85 do 

STJ. Em relação às prestações em atraso incidirão correção monetária e 

juros de mora.A correção monetária deve obedecer aos índices previstos 

no Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em 

que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 do TRF da 1ª Região). Já 

os juros de mora são devidos em 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a partir da edição da Lei 

nº. 11.960 /09.Por oportuno, DETERMINO ao INSS que IMPLANTE, no prazo 

de 30 (trinta) dias, o referido benefício, consignando que as parcelas 

atrasadas serão objeto de execução após o trânsito em julgado. 

CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento de honorários advocatícios 

que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas 

até a prolação da sentença, nos termos do art. 85 e seguintes do 

CPC.ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, 

salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte 

autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de 

dezembro de 2001.DEIXO de determinar a remessa dos autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso I do § 3 do art. 

496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 

1.000 (mil) salários mínimos.Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido arquivem-se.Publ ique-se, Int imem-se. Cumpra-se, 

providenciando-se e expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 102679 Nr: 1886-88.2018.811.0012

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE 

MATO GROSSO, UBIRATAN TAVARES PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:18076

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 7º, inciso III, da Lei 12.016/09, 

reconsidero a decisão de ref. 4 e antecipo os efeitos da tutela para 

CONCEDER a segurança pretendida, determinando à autoridade coatora – 

29ª CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA que proceda aos 

atos necessários para liberação do veículo do impetrante, apreendido no 

pátio do respectivo órgão, sem ônus da respectiva estadia ora declarada 

ilegal.Expeça-se o respectivo mandado de intimação para cumprimento da 

liminar concedida em até 48 (quarenta e oito) horas.Informações 

prestadas, acompanhadas de documentos (ref. 21).Intime-se o impetrante 

para manifestação, ocasião em que não deve juntar novos documentos, 

sob pena de desentranhamento.Cumpridos os itens supra, manifeste o 

Ministério Público, no prazo de dez (10) dias (art. 12 da referida lei), e 

após, sejam os autos remetidos à conclusão.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 88570 Nr: 1772-86.2017.811.0012

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDOS ANTONIO FORSTHOFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-MT-A

 Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões, no prazo legal, 

caso não tenha feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 83617 Nr: 3683-70.2016.811.0012

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MARTINS PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL PEREIRA FONTES - 

OAB:35984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16691/A-MT

 Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo embargante 

alegando contradição na sentença de ref. 44.

Instado a se manifestar, a parte embargada manteve-se inerte (ref. 54).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Conheço dos embargos em razão da tempestividade.

Primeiramente, insta salientar que a finalidade dos embargos de 

declaração é complementar ou retificar a decisão, acórdão ou sentença 

quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a 

fundamentação e a conclusão ou, obscuridade nas razões desenvolvidas. 

Somente é possível conferir efeitos infringentes ou modificativos a tal 

recurso se para corrigir referidos defeitos.

 Compulsando os autos, verifico que os presentes embargos devem ser 

acolhidos, tendo em vista que a sentença de ref. 44 mencionou 

equivocadamente a palavra “exequente” em seu dispositivo, uma vez que 

o embargado deverá pagar ao “embargante” a condenação imposta.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos declaratórios de ref. 48 e modifico 

o dispositivo da sentença de ref. 44 nos seguintes termos:

“ (...)

Condeno o embargado a pagar ao embargante o dobro do valor cobrado 

na execução, consubstanciado em R$ 56.337,32 (cinquenta e seis mil, 

trezentos e trinta e sete reais e trinta e dois centavos), corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação executória, com 

juros de mora a 1%, a partir da intimação do embargado na presente ação; 

(...)”

As demais disposições permanecem inalteradas.

Traslade-se a presente decisão para os autos em apenso.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas devidas.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000126-87.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR CAMERA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURIVAN SOUSA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(ID7939655), designo audiência de conciliação para o dia 26 de junho de 

2018, às 09h40min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus 

respectivos advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 7 de maio de 2018. Marinalda Viana Queiroz Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-56.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM RITA DOS SANTOS DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(ID7939655), designo audiência de conciliação para o dia 26 de junho de 

2018, às 08h00min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus 

respectivos advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 7 de maio de 2018. Marinalda Viana Queiroz Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000237-08.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA CILENE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(ID7939655), designo audiência de conciliação para o dia 26 de junho de 

2018, às 10h00min (MT). Intime-se as partes, nas pessoas de seus 

respectivos advogados, os quais deverão comunicar seus clientes para 

comparecimento em audiência. Ficando a parte autora advertida que o seu 

não comparecimento acarretará na extinção do feito e condenação no 

pagamento das custas processuais. O não comparecimento do reclamado 

acarretará na decretação de sua revelia. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina-MT, 7 de maio de 2018. Marinalda Viana Queiroz Técnica 

Judiciária

Comarca de Paranatinga

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 029/2018-CA

 O Excelentíssimo Dr. JORGE HASSIB IBRAIM, Juiz de Direito Diretor do 

Foro da Comarca de Paranatinga Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais.

 R E S O L V E:

 LOTAR, a partir desta data, 7/5/2018, na Secretaria da Segunda Vara 

desta Comarca, a servidora: ALINE BOTTEZEL DA ROSA, portadora do RG 

nº 000.984.913-SSP/MS e CPF n º020.170.291-65.

 Cumpra-se.

 Paranatinga - MT, 7 de maio de 2018.

 Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N.º 029/2018-CA

 O Excelentíssimo Dr. JORGE HASSIB IBRAIM, Juiz de Direito Diretor do 

Foro da Comarca de Paranatinga Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais.

 R E S O L V E:

 LOTAR, a partir desta data, 7/5/2018, na Secretaria da Segunda Vara 

desta Comarca, a servidora: ALINE BOTTEZEL DA ROSA, portadora do RG 

nº 000.984.913-SSP/MS e CPF n º020.170.291-65.

 Cumpra-se.

 Paranatinga - MT, 7 de maio de 2018.

 Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N.º 030/2018-CA

 O Excelentíssimo Dr. JORGE HASSIB IBRAIM, Juiz de Direito Diretor do 

Foro da Comarca de Paranatinga Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais.

 R E S O L V E:

 LOTAR, a partir desta data, 7/5/2018, na Secretaria da Primeira Vara 

desta Comarca, o servidor : FERNANDO MARTINS PROCÓPIO DE 

ALVARENGA, portador do RG nº 10.910.642-SSP/MG e CPF n 

º049.685.126-86.

 Cumpra-se.

 Paranatinga - MT, 7 de maio de 2018.

 Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N.º 030/2018-CA
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 O Excelentíssimo Dr. JORGE HASSIB IBRAIM, Juiz de Direito Diretor do 

Foro da Comarca de Paranatinga Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais.

 R E S O L V E:

 LOTAR, a partir desta data, 7/5/2018, na Secretaria da Primeira Vara 

desta Comarca, o servidor : FERNANDO MARTINS PROCÓPIO DE 

ALVARENGA, portador do RG nº 10.910.642-SSP/MG e CPF n 

º049.685.126-86.

 Cumpra-se.

 Paranatinga - MT, 7 de maio de 2018.

 Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55715 Nr: 1538-13.2014.811.0044

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Liparizi, Carlos Roberto Liparizi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tauá Biodiesel Ltda, Vilson Covolan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josimar Loula Filho - 

OAB:14290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Luiz Ferreira da 

Silva - OAB:6.565/MT, Marco Antonio Pizzolato - OAB:68647/SP

 Vistos, etc.

Diante da petição de fls. 1856/1866, intime-se a parte executada para que 

no prazo de 15 (quinze) dias cumpra na íntegra na forma acordada com a 

parte autora, pois a quantidade de soja a ser disponibilizada, apesar da 

discussão quanto a quantidade de área agricultável, decorre de acordo 

judicial, como forma de escapar da mora e do despejo, conforme já 

decidido às fls. 915/919.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 61599 Nr: 1253-83.2015.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jairo Gonçalves Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, defiro o pedido formulado pela parte requerida e em 

consequência deixo de remeter estes autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça, tendo em vista tratar-se de recurso interposto 

erroneamente.Assim, intime-se a parte requerente para, se manifestar nos 

autos, no prazo legal.Após, concluso.Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80534 Nr: 2486-47.2017.811.0044

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMdS, ROdS, LOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS C/C VISTAS ajuizada por 

ADAUTO MARQUES DA SILVA, em desfavor de TELMA OLIVEIRA DA 

CRUZ, devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 24/24v, as partes realizaram composição amigável, pugnando pela 

homologação do acordo e suspensão do feito.

Às fls. 28, manifestação favorável do Ministério Público.

 É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Assim, analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as 

partes litigantes, as quais estabelecem parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido nestes autos, razão pela qual 

pugnam pela homologação do acordo e, em consequência, requerem a 

extinção do feito.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio nos e sendo direito transigível devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO entabulado às fls. 

24/24v, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo 

seus termos parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

III, b, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87321 Nr: 1102-15.2018.811.0044

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1102-15.2018.811.0044 (Código nº 87321)

Vistos.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

Código de Processo Civil, RECEBO a petição inicial.

Satisfeitos os requisitos do artigo 98 do Código de Processo Civil, defiro 

as benesses da assistência judiciária gratuita.

Vislumbrando a possibilidade de decisão pelas próprias partes, 

DETERMINO a REMESSA deste feito ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania nesta Comarca.

Intime-se a parte requerente, na pessoa de seu advogado (artigo 334, §3º, 

do Código de Processo Civil).

Cite-se a parte requerida, com a faculdade do artigo 212, §2º, do mesmo 

códex, para que compareça à audiência designada, acompanhada de 

advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335.

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado das 

partes à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do artigo 334, §8º, 

do novo códex, e, ainda que não contestada à ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo requerente (artigo 

344).

Após realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os autos ao 

Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para apresentação de 

defesa, que se iniciará conforme preceitua o art. 335 e incisos, do CPC.

Decorrido o prazo para apresentação de contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para manifestação 

em 15 (quinze) dias.

Havendo acordo, volvam-me conclusos para deliberações.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87657 Nr: 1307-44.2018.811.0044

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caroline Facco Lupatini Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte /MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO LUIZ ALVES DE MATOS 

- OAB:19730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que é caso de indeferimento do pedido de 

gratuidade judiciária, ante a ausência de indícios de que o pagamento pela 

requerente das custas e honorários lhes importará em prejuízo próprio ou 

de sua família.

 Em que pese o §3º do artigo 99 do Código de Processo Civil rezar que 

presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 6º da Lei nº 1.060/50 

aduzem que se o juiz não tiver fundadas razões, ou seja, falta de provas, 

pode indeferir o pedido.

No caso dos autos, em que pese a requerente ter alegado na exordial que 

não possui condições financeiras, denota-se pela análise dos holerites 

carreados nos autos (fls. 11/26), que não é pessoa de parcos recursos, 

sendo esta odontóloga/cirurgiã dentista estatutária.

Desta forma, à míngua de elementos probatórios mínimos, que demonstrem 

a carência financeira da requerente, não há como ser deferido o referido 

requerimento.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.

No mais, determino o recolhimento das custas processuais no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção do feito e consequente cancelamento 

da distribuição, conforme ditames do artigo 290 do Código de Processo 

Civil.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87308 Nr: 1092-68.2018.811.0044

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carla Fernannda Hinze de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Rodrigo da Silva Bodenger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1092-68.2018.811.0044 (Código 87308)

Vistos.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

 Nomeio como inventariante a requerente CARLA FERNANDA HINZE DE 

SOUZA, nos termos do artigo 617 do Código de Processo Civil.

Intime-se a inventariante para assinar termo de compromisso em 05 

(cinco) dias, nos termos do artigo 617, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil.

Considerando o teor do Provimento nº 56/2016/CNJ, oficie-se à CENSEC – 

Central Notarial de Serviços Compartilhados, Sede Administrativa III: Rua 

Bela Cintra, 746, 12º andar – conjunto 121 – CEP 01415-000 – São 

Paulo/SP, telefones: (11) 3122-6287 e (11) 3122-6277 – e-mail: 

censec@notariado.org.br, para que no prazo de 15 (quinze) dias, informe 

a existência de testamento em nome do de cujus.

Com a resposta, sendo positiva, intime-se a inventariante para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias e retornem os autos conclusos 

para deliberações.

Em caso negativo, intime-se a inventariante para que apresente as 

primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes, conforme dispõe 

o artigo 620 do mesmo códex.

 Feitas as primeiras declarações, proceda-se às citações previstas no 

artigo 626, § 1º, do Código de Processo Civil.

Intime-se a Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal, dos termos 

deste inventário, atentando-se para o disposto no §4º, do artigo 626, do 

Estatuto Processual Civil.

Após, oficie-se o DETRAN, INDEA e o Cartório de Registro de Imóveis, a 

fim de que informem se há bens em nome do falecido.

Com a vinda das respostas, sejam avaliados os bens existentes, 

expedindo-se mandado de avaliação de todos os bens do inventário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87320 Nr: 1101-30.2018.811.0044

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdMdS, VCdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO BRUNO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Inicialmente, defiro o benefício de assistência judiciária gratuita.

Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais.

 Processe-se em segredo de justiça, conforme recomenda o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Pelos fundamentos de fato e de direitos alegados pela requerente, fixo os 

alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, 

a ser pago por WAGNER GOMES MENDES, a partir de sua citação, além de 

50% das despesas extraordinárias, devidamente comprovadas.

Remetam-se os autos ao CEJUSC, para designação de Sessão de 

Conciliação/Mediação, devendo o feito ser cadastrado no Sistema 

Informatizado do Centro Judiciário de Solução de Conflitos.

 Após, remetam-se os autos para a Secretaria da Vara, que deverá 

mantê-lo em escaninho próprio aguardando a realização da Sessão de 

Conciliação/Mediação, conforme dispõe o § 5º do artigo 8º, da Ordem de 

Serviço nº 001/2012-NPMCSC.

A Secretaria da Vara deverá proceder à citação pessoal do requerido, 

através de carta precatória, e intimação da parte autora, por meio de seu 

procurador jurídico, para comparecimento à audiência designada 

(parágrafos 3º e 9º, artigo 334).

 Atente-se à norma disposta no artigo 334 da legislação processual para 

que a audiência seja designada com antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias, devendo o requerido ser citado com, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, sendo que a intimação da parte autora será realizada na 

pessoa de seu advogado, conforme o §3º do mesmo dispositivo.

Em caso de êxito na composição amigável, voltem os autos conclusos 

para homologação.

Caso inexitosa a conciliação, deverá a parte requerida apresentar sua 

resposta, nos termos do artigo 5º, § 1º da Lei nº 5.478/68, voltando-me os 

autos conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento.

O não comparecimento da parte autora implicará em arquivamento do 

pedido e a ausência da parte requerida em revelia, nos termos do artigo 

7º, da Lei nº 5.478/68.

 Ciência a Defensoria Pública e à representante do Ministério Público.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88008 Nr: 1474-61.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel de Sá Costacurta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, 

Auto Wetel Chap. & Pintura Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1474-61.2018.811.0044 (Código nº 88008)

Vistos.

 Compulsando detidamente o feito, verifico que o requerente pugnou pela 

concessão das benesses da assistência judiciária gratuita, alegando 

hipossuficiência de recursos, contudo, a declaração de pobreza juntada 

com a inicial implica mera presunção relativa da hipossuficiência financeira 

declarada, que pode ceder ante outros elementos que sirvam para indicar 

a capacidade financeira.

 Dessa forma, intime-se o patrono da parte requerente para comprovar a 

miserabilidade alegada, no prazo de 10 (dez) dias, ou recolher as custas 

devidas, no prazo de 30 (trinta) dias, em consonância com o disposto no 

item 2.14.2.1 da CNGC, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 
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termos do artigo 290 do Código de Processo Civil e o Provimento nº 

43/2014-CGJ, bem como indicar sua profissão (artigo 319, inciso II, do 

CPC).

Após, conclusos para deliberação.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87312 Nr: 1095-23.2018.811.0044

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdRdMC, RMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1095-23.2018.811.0044 (Código nº 87312)

Vistos.

RECEBO a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais.

Processe-se em segredo de justiça, conforme recomenda o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Cite-se o executado, por mandado, para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, bem como os que vencerem até o efetivo 

pagamento, sob pena de protesto judicial e prisão (pelo prazo de até 03 

(três) meses, com fulcro no artigo 528, §§3º e 7º, do Código de Processo 

Civil.

Defiro o pedido de benefício de assistência jurídica gratuita.

Ciência ao representante do Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87376 Nr: 1128-13.2018.811.0044

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLP, PVLP, AFLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PdCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1128-13.2018.811.0044 (Código nº 87376)

Vistos.

RECEBO a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais.

Processe-se em segredo de justiça, conforme recomenda o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Cite-se o executado, por mandado, para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo, bem como os que vencerem até o efetivo 

pagamento, sob pena de protesto judicial e prisão (pelo prazo de até 03 

(três) meses, com fulcro no artigo 528, §§3º e 7º, do Código de Processo 

Civil.

Defiro o pedido de benefício de assistência jurídica gratuita.

Ciência ao representante do Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 5311 Nr: 487-55.2000.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tânia Martins Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Osvaldo Antonio de Lima - 

Proc. da Faz. Nacional - OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Efraim Rodrigues Gonçalves 

- OAB:4156/MT

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL DA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO ajuizada 

pela FAZENDA PÚBLICA NACIONAL em face de TANIA MARTINS 

NOGUEIRA, na qual a parte exequente informa o pagamento integral do 

débito executado e, por consequência, pugna pela extinção do feito, 

conforme fls. 128//151.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve a quitação do débito objeto desta 

demanda pelo executado fls. 123/126, como também informa a parte 

exequente às fls. 128/151.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 

autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento nos artigos 924, II, c/c 925 do Código de Processo Civil.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 87404 Nr: 1144-64.2018.811.0044

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florisberto Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anibal Manoel Laurindo, José Vanderlei 

Laurindo, Norberto Klein, Wilson Batista Klein, Junior de Lima, Fernando 

Carboni Ferreira de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rubens Mendes Madeiros - 

OAB:22528/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Ritter - OAB:OAB/MT 

15465

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade 

informada na petição inicial - Em caso de dúvida acerca do local ou região 

em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com Oficial de Justiça 

Atanázio pelo telefone (66) 999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 53754 Nr: 2957-05.2013.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leila Fortini Mateus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Fortini Mateus - 

OAB:17.581 MT, Chernenko do Nascimento Coutinho - 

OAB:17.553-O/MT, Evandro Silva Salvador - OAB:10.773-A/MT, 

Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A/MT, Valdir Scherer - 

OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

INAUDITA ALTERA PARS ajuizada por LEILA FORTINI MATEUS em face do 

MUNICÍPIO DE PARANATINGA-MT, devidamente qualificados nos autos.

Às fl. 162, a parte exequente informa o cumprimento da obrigação 

pugnada nos autos e, assim, requer a extinção do feito.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve o cumprimento da obrigação 

objeto desta demanda, conforme informado pela exequente às fl. 162.

Com efeito, o artigo 924 do Código de Processo Civil elenca as formas de 

extinção da execução, contemplando, em seu inciso II, a hipótese dos 
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autos, in verbis, qual seja, quando o devedor satisfaz a obrigação.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A EXECUÇÃO, com 

fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81420 Nr: 3017-36.2017.811.0044

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noel Luiz da Silveira, Silvia Maria da Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, MARCELLO TAQUES LEITE - OAB:13768

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Mantenho a decisão de fls. 76/77 e 94, pelos seus próprios fundamentos.

Encaminhem-se as informações prestadas à Excelentíssima Sra. Dra. 

Relatora.

Por oportuno, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, indicando-as com 

objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80892 Nr: 2696-98.2017.811.0044

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Danilo Goulart Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andreia Dela Justina - 

OAB:13133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLEY DA SILVA CAMARGO 

- OAB:6526

 Vistos.

I) Inicialmente, o embargante deverá instruir seus embargos com os 

documentos determinados no artigo 914, § 1º, do Código de Processo 

Civil, uma vez que são documentos indispensáveis à propositura da ação, 

sendo que a parte sequer juntou seu documento de identidade (artigo 320 

do Código de Processo Civil).

 II) Outrossim, analisando os autos, denota-se que o valor atribuído à 

causa encontra-se em dissonância do proveito econômico pretendido pelo 

embargante, motivo pelo qual, necessária se faz sua retificação.

Como se observa, o valor da causa nos embargos deve corresponder ao 

valor do processo de execução, tão somente cessando o paralelismo 

obrigatório com o valor da pretensão creditícia quando o objeto dos 

embargos for parcial. Ou seja, o valor da causa nos embargos do devedor 

deve ser o mesmo ao valor atribuído na execução, se ampla a matéria 

discutida nos embargos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. 1. O valor 

atribuído à causa, em sede de embargos à execução, deve ser igual ao 

valor atribuído ao processo executivo, salvo quando versarem os 

embargos apenas sobre parte da execução, caso dos autos. 2. Agravo 

interno a que se nega provimento. ( Aglnt no AREsp 1091392/SP, rel. 

Ministra MARIA ISABEL GALLATTI, QUARTA TURMA, julgado em 

21/11/2017, Dje 29/11/2017)(grifo nosso)

III) Por fim, verifico que a parte requerente pugnou pela concessão das 

benesses da assistência judiciária gratuita, alegando hipossuficiência de 

recursos, contudo, não juntou nenhum documento e/ou declaração que 

comprove a hipossuficiência.

Ante o exposto, intime-se o embargante para emendar à inicial, com a 

apresentação dos documentos necessários e atribuição do valor correto a 

causa, comprovando-se, por consequência, a miserabilidade alegada ou 

recolher as custas devidas, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 82254 Nr: 3454-77.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ OSNI PIRES TRANSPORTES LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - 

OAB:8.911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 82254

Vistos.

Ante o pagamento das custas judiciais, recebo a inicial.

Nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil, remeto o presente 

feito ao CEJUSC, a fim de convidar as partes e seus advogados a se 

fazerem presentes na Sessão de Mediação/Conciliação a ser designada 

pela Gestora do Centro.

Proceda-se ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório para os prazos dispostos 

no art. 334 e parágrafos, do CPC.

Cite-se o requerido e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência, acompanhadas de seus respectivos advogados.

Ao ser citado, o requerido deverá ser cientificado de que o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência 

de conciliação frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou demais casos previstos em lei.

Depois de realizada audiência, se não houver acordo, remetam-se os 

autos ao Cartório a fim de aguardar o decurso do prazo para 

apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o art. 335 e 

incisos, do CPC.

Decorrido o prazo para apresentação de contestação, com ou sem 

manifestação da parte ré, abra-se vista à parte autora para manifestação 

em 15 (quinze) dias.

Havendo acordo, volvam-me conclusos para deliberações.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 50604 Nr: 2118-14.2012.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio Cesar Garcia de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariane Tanara Bastos de Lima - 

OAB:7.669-O/MT, Darley da Silva Camargo - OAB:6.526-B/MT, Euder 

Oliveira Ribeiro - OAB:10.271- O/MT, João Oliveira de Lima - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora a 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o preparo da carta precatória 

de citação dos requeridos na Comarca de Ubiratã-PR, trazendo aos autos 

o comprovante original de pagamento, conforme itens 2.3.11 e 2.7.1.1.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 83561 Nr: 4034-10.2017.811.0044

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marilia M. Miranda - 

OAB:23263/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, bem 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102518/5/2018 Página 606 de 825



como da Portaria n.º 02/2016-GAB, Impulsiono estes autos com a 

finalidade de que seja intimado o patrono do requerente para manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da Certidão do Oficial de 

Justiça de fl. 18.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 65415 Nr: 2885-47.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Serrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joel Cardoso de Souza - 

OAB:19.303-O/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade 

informada na petição inicial - Em caso de dúvida acerca do local ou região 

em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com Oficial de Justiça 

Atanázio pelo telefone (66) 999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 88749 Nr: 509-49.2018.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:17562

 I - for manifestamente inepta; (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008). II - 

faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação 

penal; ou (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).III - faltar justa causa para 

o exercício da ação penal. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).Parágrafo 

único. (Revogado). (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).Art. 396. Nos 

procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, 

se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do 

acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias. (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).Anote-se, que o 

recebimento da denúncia a que alude o artigo 396 já foi realizado por este 

Juízo, sendo que naquele momento não fora constatada a existência de 

quaisquer das hipóteses de rejeição liminar da acusação, previstas no 

artigo 395 do CPP. Desta feita, nos termos do artigo 399 do CPP, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 20/6/2018, às 17h30min 

(Horário de Mato Grosso).Intimem-se as testemunhas arroladas pelo 

Ministério Público e pelas defesas (fls. 6 e 91), e havendo testemunhas 

residentes em comarca diversa depreque-se. Cientifique-se as partes 

desta expedição.Expeça-se ofício à Unidade Prisional em que o réu esteja 

preso solicitando a sua escolta para audiência;Intimem-se pessoalmente 

os acusados e seus advogados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75500 Nr: 3275-80.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIENE RODRIGUES DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora e o(a) respectivo(a) advogado(a) que 

a perícia médica, restou agendada para o dia 15.05.2018, as 15h30min, 

pelo Dr. Odir Roberti Martins, no Centro Médico Dr. Ozair Martins, sito na 

Rua Cristal nº 180, Bairro Centro, Cidade de Peixoto de Azevedo-MT. Bem 

como comparecer a Secretaria da Segunda Vara, para retirar os quesitos 

formulados pelas partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 86599 Nr: 3325-38.2017.811.0023

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D ROCHA MONTAGENS ELETRICAS LTDA, 

BRUNA GIOVANNA SCHENATTO DONA, VERGILIO ROCHA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do senhor Oficial de Justiça, no valor de R$ 

60,00(sessenta reais) no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

busca/apreensão/citação, com posterior remessa do comprovante aos 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 88650 Nr: 453-16.2018.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUCIANO AQUINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:

 FINALIDADE: Intimação do advogado do réu para audiência de instrução e 

jlgamento designada para o dia 13/06/2018 às 17:00 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 88749 Nr: 509-49.2018.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:17562

 FINALIDADE: intimar o advogado do réu para audiência de instrução e 

julgalmento, designada para o dia 20.06.218, às 17h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 63867 Nr: 952-73.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSANDRA DE JESUS MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução designada para a data de 06/06/2018, às 13h45min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon
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 Cod. Proc.: 75021 Nr: 2953-60.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523, QUEBIO DA SIVA ALVES - OAB:23544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do advogado da parte autora acerca da expedição 

de ofício em 16/04/2018 para implantação do benefício, devendo a parte 

autora requerer o que de direito, no prazo de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 79264 Nr: 2002-32.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA CRISTINA ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o respectivo advogado para comparecerem em audiência de instrução e 

julgamento designada para o dia 06/06/2018 às 14:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81054 Nr: 3112-66.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ONEIDE ARAUJO ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALAO - 

OAB:16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução redesignada para a data de 06/06/2018, às 15h45min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 81572 Nr: 3472-98.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGER DALTREY GOMES FEIJO - 

OAB:22.270/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ARRUDA DOS SANTOS 

- OAB:23482

 FINALIDADE: Intimação do advogado das partes para audiência de 

instrução e julgamento, designada para o dia 07/06/2018 às 17:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 83882 Nr: 1468-54.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RIBAMAR DE SOUZA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o(a) respectivo(a) advogado(a), para comparecerem à audiência de 

instrução redesignada para a data de 06/06/2018, às 16h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 60697 Nr: 521-73.2012.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o respectivo advogado para comparecerem em audiência de instrução e 

julgamento designada para o dia 06/06/2018 às 14:45 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 73044 Nr: 1680-46.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE BENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora, as testemunhas arroladas, bem como 

o respectivo advogado para comparecerem em audiência de instrução e 

julgamento designada para o dia 06/06/2018 às 15:00 horas.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000007-93.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WARLI ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA SILVA POLICARPO OAB - MT20841/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000007-93.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 3.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA 

ESPECÍFICA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JOSE WARLI ARAUJO SILVA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos autos do processo 

abaixo identificado, em trâmite neste juizado, consignando que, nos termos 

do artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interpor recurso inominado é de 

10 (dez) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. PEIXOTO DE AZEVEDO , 7 

de maio de 2018. Atenciosamente. JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752312

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000007-93.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:
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JOSE WARLI ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLAUDIA SILVA POLICARPO OAB - MT20841/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000007-93.2018.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 3.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES, ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA 

ESPECÍFICA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

JOSE WARLI ARAUJO SILVA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA exarada nos autos do processo 

abaixo identificado, em trâmite neste juizado, consignando que, nos termos 

do artigo 42 da Lei 9.099/95, o prazo para interpor recurso inominado é de 

10 (dez) dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. PEIXOTO DE AZEVEDO , 7 

de maio de 2018. Atenciosamente. JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752312

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000556-36.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL CAPEL MUNHOZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

CARLOS NATANIEL WANZELER (RÉU)

CARLOS ROBETO COSTA (RÉU)

JAMES MATTHEW MERRILL (RÉU)

 

EM ANEXO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 161445 Nr: 1075-28.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Quitéria Saraiva da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO DO PRADO 

JUNIOR - OAB:10709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Dê-se vistas ao autor.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 158253 Nr: 11953-46.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCINEIA MARCIANO CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 13.06.2018, às 

17h00, primeiro horário livre em pauta.

Querendo as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar 

o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, 

em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 157004 Nr: 11310-88.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINDA DE ARAUJO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 13.06.2018, às 

13h30, primeiro horário livre em pauta.

Querendo as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar 

o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, 

em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 152626 Nr: 9252-15.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivete Terezinha Rampanelli Santa Catarina - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO DUEGUE DO BRASIL EQUIPAMENTOS 

RODOVIÁRIOS INDÚSTRIA DE AUTOPEÇAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÁRBARA MANETTI 

SENHORINHO - OAB:66807/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADJA FELIX SABBAG - 

OAB:160713

 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 13.06.2018, às 

16h30, primeiro horário livre em pauta.

Querendo as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar 

o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, 

em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 148398 Nr: 7174-48.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO QUEIROZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:OAB/MT 8443, Marcelo Machado de Oliveira - OAB:OAB/MT 

11.048-B

 Intimem-se as partes para que no prazo de 15 dias apresentem quais 

provas pretendem produzir. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 148191 Nr: 7100-91.2017.811.0013

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Joventino Coelho, Leila Aguetoni, 

Lauro José de Souza, LAURINDO JOSÉ DE SOUZA, Helio Policarpo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:15555, Tulio Marcelo Denig Bandeira - OAB:26713-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o autor para recolhimento das custas processuais em dez dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 153826 Nr: 9815-09.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosineia Conceição Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – Recebo os Embargos de Declaração para analisar os pontos 

considerados omissos, contraditórios e/ou obscuros pela parte 

embargante.

Os Embargos de Declaração nada mais são do que um recurso destinado 

a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de 

acórdãos que esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou 

supram omissão existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade 

dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição 

na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração não merecem ser 

acolhidos.

Isso porque, apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao conteúdo 

e ainda quanto aos efeitos que dela surgirá.

II – Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios.

 III – Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 120506 Nr: 3778-97.2016.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zigomar Ferreira Franco, Liliana Queiroz Ferreira Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jesus Ferreira Borges Sobrinho, Ozania de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO BUONADUCE BORGES - 

OAB:10114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 96214 Nr: 438-82.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FdSP, CLPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agricola Paes de Barros - 

OAB:6700

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Dê-se vista à Defensoria Pública;

2. Ao MP.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 151458 Nr: 8631-18.2017.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. C. DE SOUZA - ME, Marco Antonio 

Correa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eber dos Santos - 

OAB:OAB/MT19476

 Dê-se vista às partes para que indiquem quais provas pretendem 

produzir, no prazo de 15 dias. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 151928 Nr: 8843-39.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Correa de Freitas, Sebastião Nunes de 

Freitas, Marcelo Correa Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDECI LELES MARTINS - 

OAB:4840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT, Marcelo Machado de Oliveira - OAB:11048-B/MT, 

WANESSA MORAIS SANTOS - OAB:19453/O

 Intimem-se as partes para que indiquem quais provas pretendem produzir 

no prazo de 15 dias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 153578 Nr: 9675-72.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Antônio Carlos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gazin Ind. e Com. de Móveis e 

Eletrodomésticos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO N. YOKOTA - OAB:

 Intimem-se as partes para que indiquem quais provas pretendem produzir 

no prazo de 15 dias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 158412 Nr: 12059-08.2017.811.0013

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA HELENA RODRIGUES, Eduardo Augsuto Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ALVES SILVA - 

OAB:OAB/MT 11800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da desistência do pedido, julgo extinto o processo, sem resoluçãod 

e mérito, nos termos do art.485, VIII do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153380 Nr: 9603-85.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS HOTTS TEIXEIRA - ME, Jonas Hotts 

Teixeira, Clotildes Caetano da Silva Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DUNICE PEREIRA 

BRITO - OAB:21822, paulo cezar marcon - OAB:27.091/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro o pedido, devendo o exequente diligenciar por conta própria para 

indicar bens.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 161612 Nr: 1146-30.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Barbosa do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O

 Dê-se vistas ao Procurador do Município.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 155489 Nr: 10607-60.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DIEGO IZIDORO LAZARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito, que a contestação juntada aos autos em 

ref. 15 é tempestiva, sendo assim, abro vista dos ao requerente para 

impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 161849 Nr: 1232-98.2018.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: andreia chapini de oliveira, Miene Chapini de Oliveira, 

Vanessa Chapini de Oliveira, AJCdO, Maria Ângela Chapini de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Gomes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BARBIERI CARNEIRO - 

OAB:13705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ao inventariante para regularizar o débito junto a Prefeitura.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 130680 Nr: 8434-97.2016.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZEQUIEL CHAPINA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A, REAL 

BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS, Lauro Laraya

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:OAB//MT 8506-A

 Nomeio como peritos nos autos os Doutores Lauro Laraya Júnior – 

CRM/RO 2785, e Luiz Primo Laraya – CRM/RO 2786 (endereço: R. 

Gonçalves Dias, n. 191, sala 3, (térreo) Ed. Saint German, Centro, Vilhena 

- RO. Cep. 76980-000. Tel. 69 – 3322-9822 / 8131-0601 / 

ortopedistasperitos@hotmail.com), independentemente de compromisso, 

que deverão exercer escrupulosamente o encargo, devendo responder 

os quesitos formulados pelas partes (artigo 421, inciso II c.c artigo 426, II, 

ambos do Código de Processo Civil), bem como apresentarem outras 

considerações que entenderem pertinentes.

Intimem-se os peritos, bem como as partes e seus advogados, para que 

compareçam no prédio do Fórum local a fim de que seja a parte requerente 

submetida a perícia, cujo ato deve ser agendado pelo cartório desta vara 

entrando em contato com o perito nomeado para estabelecer dia e hora.

A perícia deverá atestar se há invalidez, permanente ou temporária, bem 

como o grau de incapacidade da parte autora, de acordo com a tabela 

constante no anexo da Lei nº 6.194/74, cuja cópia deverá acompanhar a 

intimação a ser endereçada aos Experts.

Intimem-se as partes para que, caso queiram, apresentem quesitos e 

indiquem assistentes técnico, no prazo de 05 dias (artigo 421, § 1.°, do 

Código de Processo Civil).

Arbitro os honorários periciais devidos aos Doutores Lauro Laraya Júnior 

– CRM/RO 2785, e Luiz Primo Laraya – CRM/RO 2786, no valor de R$ 

1.000,00, a serem arcados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 157028 Nr: 11314-28.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DTB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da desistência pela parte autora, julgo extinto o feito nos termos do 

art. 485, VIII do NCPC. Arquive-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 155957 Nr: 10766-03.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JOELMA DOREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ BEBIANO DE SOUZA, LEIA VENTURA 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15333/MT

 Diante da desistência do pedido, julgo extinto o porcesso, sem resolução 

de mérito, nos termos do art.465, VIII do CPC. PRI. Arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 154122 Nr: 9972-79.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Whesley Carlos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 154036 Nr: 9929-45.2017.811.0013

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMAR ALVES LIBERATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, CARLOS 

ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES MATTEW 

MERRIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celia Maria Dos Santos Tonhá 

Alves - OAB:5278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o patrono dos executados, via DJE. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 163844 Nr: 2087-77.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I–INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:18255/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Às partes para que em 15 dias indiquem quais provas pretendem 

produzir. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 149414 Nr: 7604-97.2017.811.0013

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odete Maria Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR MAURO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14325

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 159094 Nr: 12503-41.2017.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizabete Brandão da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Osvaldo Francisco da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a inventariante nomeada, ELIZABETE BRANDÃO DA CRUZ, para 

apresentar as primeiras declarações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 144392 Nr: 5436-25.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROLIM BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para apresentar réplica. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 156848 Nr: 11240-71.2017.811.0013

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALONSO DE SOUSA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERPONTES - COOPERATIVA DE 

MINERAÇÃO DOS GARIMPEIROS DE PONTES E LACERDA, ANTONIO JOSÉ 

SANTOS BARBOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:21379/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson donizeth de Freitas 

Faria - OAB:OAB/MT. 4.202

 Intime-se o réu para que se manifeste sobre os documentos 

apresentados pelo autor (ref. 20).

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 157852 Nr: 11781-07.2017.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Whesley Carlos de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alan Vitor Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Rezende - OAB:11847-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT

 1. Às partes para que, em 15 dias, indiquem quais provas pretendem 

produzir.

2. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 153388 Nr: 9605-55.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Disal Administradora de Consórcio S/C Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. E. COSTA LACERDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor para recolhimento das custas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 122080 Nr: 4527-17.2016.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Joventino Coelho, Leila Aguetoni, 

HÉLIO POLICARPO, LAURINDO JOSÉ DE SOUZA, LAURO JOSÉ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anna Babka - OAB:303464/SP

 1. Intimem-se a Sra. Leila Aguetoni, via advogado – DJE, para que se 

manifeste em 15 dias;

2. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 148398 Nr: 7174-48.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO QUEIROZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:OAB/MT 8443, Marcelo Machado de Oliveira - OAB:OAB/MT 

11.048-B

 Ao requerente para prosseguimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 156848 Nr: 11240-71.2017.811.0013

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALONSO DE SOUSA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERPONTES - COOPERATIVA DE 

MINERAÇÃO DOS GARIMPEIROS DE PONTES E LACERDA, ANTONIO JOSÉ 

SANTOS BARBOZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:21379/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson donizeth de Freitas 

Faria - OAB:OAB/MT. 4.202

 Posto isso, defiro a antecipação de tutela pretendida para determinara 

parte requerida, na pessoas do Sr. Presidente Antonio Jose Santos 

Barboza ou quem a represente atualmente, que apresente todos os 

documentos requeridos em que figura acordo de exploração mineral entre 

a Cooperpontes e Mineradora, bem como todos os documentos inerentes 

aos contratos mantidos pela Cooperativa e a Mineradora, bem ainda 

comprovantes de pagamentos, extratos, etc., sob as penas do artigo 400, 

do Códigod e Processo Civil, no prazo de 05 dias.Outrossim, com fulcro no 

inciso IV do art.139 c/c inciso IV do art.77, ambos do CPC, determino como 

medida coercitiva e necessária para assegurar o cumprimento com 

exatidão da decisão judicial de antecipação da tutela, aplicação de multa 

por ato atentatório à Justiça, no valor de R$100,00 por dia, até o montante 

de R$5.000,00 (cinco mil reais), em favor do FUNAJURIS.Na seqüência, 

prossiga-se com a designação de audiência para conciliação e citação do 

réu para, querendo, contestar a presente ação.Intimem-se e 

Cumpra-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151458 Nr: 8631-18.2017.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. C. DE SOUZA - ME, Marco Antonio 

Correa de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eber dos Santos - 

OAB:OAB/MT19476

 diante do preenchimentos dos requisitos autorizadores para expedição do 

mandado de entrega dos bens, ACOLHO o pedido formulado para 

determinar a expedição do mandado monitório, devendo o Requerido ser 

citado (pelos Correios, com aviso de recebimento), para, no prazo de 15 

dias, efetuar o pagamento, ou, se assim preferir, oferecer embargos nos 

termos da norma de regência. Advirta-se que, no caso de pronto 

atendimento ao mandado monitório, o requerido ficará dispensado do 

pagamento de custas e honorários advocatícios. Deve acompanhar o 

instrumento de citação cópia desta decisão judicial, devendo a serventia 

judicial providenciá-la no prazo de cinco dias a contar do recebimento dos 

autos em cartório.Não havendo cumprimento do referido mandado, deve o 

Requerido arcar com o pagamento das custas processuais e da verba 

honorária, ora fixada na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

devendo a parte autora, em momento próprio, adotar as providências 

necessárias para viabilizar a liquidação do título executivo judicial 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cite-se, conforme requerido.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 55049 Nr: 575-40.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. E. Ferreira - ME, Maria Antonia 

Evangelista Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): M. A. E. FERREIRA - ME, CNPJ: 

06131816000130, Inscrição Estadual: 13.245.561-7 e atualmente em local 

incerto e não sabido MARIA ANTONIA EVANGELISTA FERREIRA, Cpf: 

49619543149, Rg: 752390, Filiação: Antonio Domingas Ferreira e Adetiva 

Evangelista de Jesus, data de nascimento: 15/11/1971, brasileiro(a), 

natural de Quirinópolis-GO, convivente, empresária. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMO A REQUERIDA PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES DO RECURSO APRESENTADO.

Despacho/Decisão: Vistos.Cumpra-se a determinação anterior pelo prazo 

de um ano.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Roseli A. Demarchi 

Nascimento, digitei.

Pontes e Lacerda, 27 de abril de 2018

Angela Maria Janczeski Goes Juiz(a) Substituto(a)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 58953 Nr: 4519-50.2010.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Tereza Pinto - ME, Maria Tereza Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Gosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA TEREZA PINTO - ME, CNPJ: 

00584501000162 e atualmente em local incerto e não sabido MARIA 

TEREZA PINTO, Cpf: 01461577969, brasileiro(a), casado(a), comerciante. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMO A REQUERIDA PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES DO RECURSO APRESENTADO.

Despacho/Decisão: Vistos.Indefiro o pedido retro, vez que já realizado e 

restou infrutífero, não demonstrando o exequente qualquer motivo para 

sua reiteração.Intime-se para que dê andamento ao feito indicando bens à 

penhora.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Roseli A. Demarchi 

Nascimento, digitei.

Pontes e Lacerda, 27 de abril de 2018

Angela Maria Janczeski Goes Juiz(a) Substituto(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 165878 Nr: 3103-66.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DILSON ALVES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação juntada é tempestiva, portanto abro vistas 

para a parte autora impugnar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 165869 Nr: 3097-59.2018.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giselly das Graças Marques de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação juntada é tempestiva, portanto abro vistas 

para a parte autora impugnar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 150667 Nr: 8310-80.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E C MAGISTRI & CIA LTDA - ME, eder carlos 

magistri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA 

NETO - OAB:3249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o douto advogado da parte autora para se manifestar da juntada da 

correspondência devolvida em Ref. 41 e 42.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 81911 Nr: 4140-41.2012.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ilga Maria Ferraz Pacheco, Jandira Piccinin Pegoraro, 

Marco Aurélio Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Bento Ferraz Pacheco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, conforme provimento do CGJ 07/2017. No qual o 

campo: discriminação deve selecionar diligência e no campo: cedente 

deve selecionar Diretoria do Forum Cível de Cuiaba com o 

CNPJ:01267533/0001-05. E no campo bairro, selecionar: Centro. Para 
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cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 166238 Nr: 3272-53.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Inacio Ramalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, conforme provimento do CGJ 07/2017. No qual o 

campo: discriminação deve selecionar diligência e no campo: cedente 

deve selecionar Diretoria do Forum Cível de Cuiaba com o 

CNPJ:01267533/0001-05. E no campo bairro, selecionar: Centro. Para 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 162275 Nr: 1453-81.2018.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE MARTINS PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Dê-se vistas ao autor.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 144204 Nr: 5341-92.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanusa Martins Sadim Balbino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 141688 Nr: 4356-26.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISEU LOPES DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerido, desconsiderando a manifestação de ref. 62. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 100796 Nr: 2513-94.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odair José Barleta, Osvaldo de Oliveira Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT, Luciani 

Freire Sanches da Silva, REAL BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS, Éder 

Luís Burgo Guevara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sara Graziela Pinto 

Fernandes de Oliveira - OAB:MT-13680

 Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 143761 Nr: 5138-33.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. S. PINCERATO COMÉRCIO ME, Arlindo 

Santino Pincerato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, 

do Código de Processo Civil, determinado ao requerido a pagar ao autor o 

valor de R$ 44.559,42 (quarenta e quatro mil quinhentos e cinquenta e 

nove reais e quarenta e dois centavos), acrescidos de correção 

monetária e juros de 1% ao mês, desde a data da citação. Condeno o 

requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios 

fixados no importe de 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, 

§2º, CPC.P. R. I. C.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 26794 Nr: 1830-09.2005.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda Maria Bernardino de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz de Almeida Avelar - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por RAIMUNDA MARIA 

BERNARDINO DE MORAIS em desfavor INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida à fl. 367, verifica-se que o causídico 

que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para receber 

valores em Juízo e deles dar quitação (vide fl. 108).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado à fl. 367, e por consequência, DETERMINO que sejam adotadas 

as providências necessárias para expedição de alvará, conforme valores 

de fl. 360, com observância na Resolução 11/2014-TP.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
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 Cod. Proc.: 134991 Nr: 1412-51.2017.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Distribuidora Áurea de Medicamentos Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. Almeida Chaves-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - OAB:4318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta pela DISTRIBUIDORA ÁUREA DE 

MEDICAMENTOS LTDA contra T. ALMEIDA CHAVES.

O feito tramitou regularmente, sendo que às fls. 92/93 as partes 

informaram a composição acerca do objeto litigioso.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

O feito comporta extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. Com efeito, a 

transação, embora extrajudicial, se amolda aos ditames do artigo retro 

mencionado.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo 

Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios nos termos da avença de 

fl. 92 [item “1”].

No mais, SUSPENDO o processo no prazo de 12 (doze) meses, a fim de 

que seja cumprido integralmente o acordo realizado, nos termos do art. 

922 do NCPC.

Decorrido o prazo supra, INTIME-SE o exequente, por meio de seus 

advogados e via DJE, para requerer o que de direito, em 5 (cinco) dias, 

sob pena de extinção pela satisfação da obrigação (art. 924, II, do NCPC).

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 129891 Nr: 8119-69.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Noroeste (Cooperativa Sicredi)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Tecidos Felisberto Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de acesso ao sistema informatizado Infojud.

Com a resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça (art. 

477 da CNGC), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) colocar no 

dorso dos autos duas tarja de cor preta (art. 1.372, IV, da CNGC).

Após, INTIME-SE a exequente na pessoa de seu advogado, via DJE, para, 

em 5 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

 Decorrido o prazo “in albis”, CERTIFIQUE-SE e PROMOVA-SE a conclusão 

do feito.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 157769 Nr: 11745-62.2017.811.0013

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RCI 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Lima Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GONÇALVES OLIVEIRI 

- OAB:11703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência da ação e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

o que faço com fundamento no art. 200, parágrafo único, c/c art. 485, 

inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. CONDENO a parte autora no 

pagamento das custas e taxas judiciárias, observando-se o recolhimento 

efetuado nas fls. 17/18. Sem condenação em honorários advocatícios em 

razão da ausência da formação da relação jurídica processual, ou seja, a 

citação válida do réu. Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e, após, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo. Na sequência, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações 

de estilo. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 93600 Nr: 4667-22.2014.811.0013

 AÇÃO: Procedimentos Especiais de Jurisdição Voluntária->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Ad. de Ass. do 

Noroeste de MT-Sicredi Noroeste, Ediano José Neves, Luciano Pereira de 

Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fatima Morais de Oliveira Tavares, Pedro 

Morais de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

intimo o advogado da parte autora a proc r edeo preparo da Carta 

Precatória, bem como comprovar a sua distribuição nos autos, no prazo 

de 30 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 158326 Nr: 11998-50.2017.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO SANTANA LAGO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA FARIAS FASOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON DONIZETH DE FREITAS 

FARIA - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, que a parte Requerida não contestou 

a presente ação conforme comprova sua citação através do oficial de 

justiça às fls. 22, decorrendo o prazo previsto na Lei. Assim, e com 

amparo no provimento 56/2007, abrimos vista para autora se manifestar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 106221 Nr: 4706-82.2015.811.0013

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLGA PEREIRA DA SILVA DIOMEDESSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID JHONY FERNANDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éber dos Santos - 

OAB:MT19.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON DONIZETH DE 

FREITAS FARIA - OAB:4202

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos vertidos na exordial, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC.Em 

decorrência do princípio da causalidade, CONDENO a parte autora no 

pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do 

NCPC, restando a execução de tais verbas suspensa em decorrência da 

concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte 

autora, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC.Dou a presente sentença 

como PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda 

Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.DISPENSADO o registro, nos 

termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT.INTIMEM-SE via 

DJE.Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado 

da presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.CUMPRA-SE, EXPEDINDO-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
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 Cod. Proc.: 92572 Nr: 3899-96.2014.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idaíla Amaral Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Geralda Guedes Junqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valeska Machado Martins - 

OAB:18.268

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionado alvará nº 15/2018. 

Assim, com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista a parte 

autora para manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 54462 Nr: 91-25.2010.811.0013

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERA FERREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 91-25.2010.811.0013

Cód. nº. 54462

Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl. 128, uma vez que a suspensão requerida não se 

enquadra nas hipóteses elencadas no art. 313 do NCPC.

Assim, DETERMINO a intimação da parte autora pessoalmente, para que dê 

prosseguimento no processo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento, com fundamento no art. 485, § 1º, do NCPC.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Pontes e Lacerda, 3 de maio de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 60864 Nr: 1204-77.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Anízio Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Paulo Rogério de Souza e Silva - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1204-77.2011.811.0013

Código nº 60864

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por ANTONIO ANÍZIO 

MORAIS em desfavor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida às fls. 217/218, verifica-se que o 

causídico que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para 

receber valores em Juízo e deles dar quitação (vide fl. 23).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado às fls. 217/218, e por consequência, DETERMINO que sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará, 

conforme valores de fl. 214, com observância na Resolução 11/2014-TP.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 4 de maio de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 63232 Nr: 3573-44.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Shirley Matos de Araujo Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3573-44.2011.811.0013

Código nº 63232

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por SHIRLEY MATOS 

DE ARAUJO SILVA em desfavor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida à fl. 146, verifica-se que o causídico 

que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para receber 

valores em Juízo e deles dar quitação (vide fl. 13).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado à fl. 146, e por consequência, DETERMINO que sejam adotadas 

as providências necessárias para expedição de alvará, conforme valores 

de fls. 143/144, com observância na Resolução 11/2014-TP.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 4 de maio de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 25681 Nr: 712-95.2005.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Ferreira de Aquino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT, Marcos da Silva Borges - OAB:8039-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.Preclusas as 

vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente 
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sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Pontes e Lacerda, 4 de maio de 2018.Cláudio Deodato 

Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 27518 Nr: 2496-10.2005.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olimpia Coelho Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT, Marcos da Silva Borges - OAB:8039-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.Preclusas as 

vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente 

sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Pontes e Lacerda, 4 de maio de 2018.Cláudio Deodato 

Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 32977 Nr: 443-22.2006.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A, Jaqueline Scherer Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Luciano Vasconcelos Braga, 

Marcelo Dusso Vasconcelos Braga, Vinícius Vasconcelos Braga, Nuccia 

Garcia Regiani Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056, Seila Maria Álvares da Silva - OAB:4161-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, decorreu o prazo de suspensão do 

feito. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abro vista para a 

parte autora se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 33635 Nr: 1115-30.2006.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunisio Felipe da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT, Marcos da Silva Borges - OAB:8039-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.Preclusas as 

vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente 

sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Pontes e Lacerda, 4 de maio de 2018.Cláudio Deodato 

Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 49163 Nr: 527-18.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Terezinha Fediuk Bruchago

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.Preclusas as 

vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente 

sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Pontes e Lacerda, 4 de maio de 2018.Cláudio Deodato 

Rodrigues PereiraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 93025 Nr: 4217-79.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Divina Palhares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4217-79.2014.811.0013

Código nº 93025

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por MARIA DIVINA 

PALHARES em desfavor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida à fl. 88vº, verifica-se que a causídica 

que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para receber 

valores em Juízo e deles dar quitação (vide fl. 18).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado à fl. 88vº, e por consequência, DETERMINO que sejam adotadas 

as providências necessárias para expedição de alvará, conforme valores 

de fl. 88, com observância na Resolução 11/2014-TP.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 4 de maio de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 25521 Nr: 552-70.2005.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Neuza dos Santos Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 552-70.2005.811.0013

Código nº 25521

Vistos.
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Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por MARIA NEUZA DOS 

SANTOS MACHADO em desfavor INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL.

Consoante informação do ofício do COREJ/IT de fl. 204, verifica-se que 

houve o integral pagamento do débito.

Sendo assim, conclusão outra não se pode chegar senão de que a 

presente execução deve ser extinta pelo pagamento, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Pelo exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, 

em face do pagamento integral do débito, com supedâneo no art. 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil.

Em análise aos autos, verifico que ambos os advogados requereram a 

expedição de alvará, sendo que, ambos possuem poderes para tal 

medida. Assim, como os dois realizaram atos processuais e deixaram de 

apresentar o contrato que especificasse o “quatum” caberia cada um dos 

i. causídicos, DEFIRO o pedido de fls. 201/202, e DETERMINO a expedição 

de alvará nos seguintes termos:

I – 50% (cinquenta por cento) do valor em benefício ao Dr. James Rogério 

Baptista e;

II – 50% (cinquenta por cento) do valor em benefício ao Dr. Marcos da 

Silva Borges.

Com a expedição, a parte autora deverá ser intimada pessoalmente dos 

valores que lhe são devidos.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 26 de abril de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141618 Nr: 4318-14.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDUARDO JESUS SILVA, Telefone 

11942806459. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O réu é pai da requerente e, separado de fato da 

representante da demandante, se recusa a prestar a assistência 

necessária para o sustento da autora, transferindo toda a 

responsabilidade para a genitora. Deste modo, pede-se a fixação liminar 

dos alimentos no valor de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente 

no país, o que perfaz o valor de R$281,10 além de se responsabilizar por 

50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, tais como as 

médicas, odontológicas e materiais escolares.

Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO o pedido de fl. 60, para tanto, 

DETERMINO a busca de endereço do(s) executado(s) junto ao Sistema de 

Informações Eleitorais (Siel). Na hipótese de localização de endereços 

diversos daqueles já diligenciados, CITE-SE o executado, na forma do art. 

246, I, do Novo Código de Processo Civil.Cumprida todas as determinações 

supra e não havendo resposta acerca de novos endereços, CITE-SE a 

parte executada por edital na forma do art. art. 246, IV, do Novo Código de 

Processo Civil. Caso decorra o prazo de citação por edital, “in albis”, 

CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como curador especial o NÚCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA do Curso de Bacharelado em Direito da Universidade 

do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) – “Campus” Universitário de Pontes 

e Lacerda, sito à Rua Goiás, nº 1.152, Centro, CEP 78250-000, Pontes e 

Lacerda (MT), telefone (65) 3266-3250, “e-mail” npjunemat@gmail.com, o 

qual é representado pelos advogados Luiz Emidio Dantas Junior (OAB/MT 

7.400) e Joacir Mauro da Silva Junior (OAB/MT 14325) a quem serão 

conferidas todas as prerrogativas atinentes aos arts. 185 a 187 do NCPC 

(conforme autoriza o art. 186, § 3º, do mesmo diploma legislativo), a quem 

os autos deverão ser remetidos e após a manifestação, dar-se-á vista ao 

exequente para requerer o que entender de direito, vindo-me, a seguir, os 

autos conclusos.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.INTIME-SE e 

CUMPRA-SE.EXPEÇA-SE o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fernanda Mikaela Souza 

Leite Grangeiro, digitei.

Pontes e Lacerda, 04 de maio de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128599 Nr: 7481-36.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDLJ, GJdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ CARLOS MOREIRA DE SOUZA, 

Filiação: Anair Antonia de Souza e Helio Moreira de Souza, solteiro(a), 

peão de fazenda, Telefone 65 99632 8354. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A presente relação jurídica processual satisfativa tem 

como objeto impor ao executado o cumprimento da sentença que 

reconheceu o dever de prestar alimentos em favor da exequente. 

Processado regularmente o feito, foi proferida decisão condenatória 

fixando a obrigação alimentar em 26,68% do salário mínimo vigente, o que 

perfaz, atualmente, a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta Reais). 

Acontece que o executado, desrespeitando ordem judicial, sem qualquer 

justificativa, não está cumprindo integralmente com seu dever inerente ao 

poder familiar, e não pagou os valores atualizados referentes aos meses 

de março/2017 e abril/2017, razão pela qual se impõe o estabelecimento 

desta etapa satisfativa. No presente pedido será cobrado, apenas, as 

duas últimas prestações, estabelecimento cumprimento por carta de 

sentença para o restante.

Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO o pedido de intimação do executado 

por edital.Decorrido o prazo e havendo manifestação, tornem os autos 

conclusos.Caso decorra o prazo “in albis”, CERTIFIQUE-SE e desde já 

NOMEIO como curador especial o NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA do 

Curso de Bacharelado em Direito da Universidade do Estado de Mato 

Grosso (UNEMAT) – “Campus” Universitário de Pontes e Lacerda, sito à 

Rua Goiás, nº 1.152, Centro, CEP 78250-000, Pontes e Lacerda (MT), 

telefone (65) 3266-3250, “e-mail” npjunemat@gmail.com, o qual é 

representado pelos advogados Luiz Emidio Dantas Junior (OAB/MT 7.400) 

e Joacir Mauro da Silva Junior (OAB/MT 14325) a quem serão conferidas 

todas as prerrogativas atinentes aos arts. 185 a 187 do NCPC (conforme 

autoriza o art. 186, § 3º, do mesmo diploma legislativo), a quem os autos 

deverão ser remetidos e após a manifestação, dar-se-á vista ao 

exequente para requerer o que entender de direito, vindo-me, a seguir, os 

autos conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fernanda Mikaela Souza 

Leite Grangeiro, digitei.

Pontes e Lacerda, 04 de maio de 2018
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Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 144214 Nr: 5345-32.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Edson Alves de Souza, Aparecido 

Mariano dos Reis, Vanderlei Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Juliano de Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 Vistos.

DESIGNO o dia 12 de julho de 2018, às 16h45min, para audiência em que 

se procederá ao interrogatório do acusado, bem como à oitiva das 

testemunhas arroladas. Oficie-se ao Juízo Deprecante informando os 

dados da presente carta precatória e a data agendada para realização de 

audiência.

Ciência ao Ministério Público, Defensoria Pública e Defesa Técnica.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 161930 Nr: 1273-65.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Belizário de França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivair Ximenes Lopes - 

OAB:MS_8322, Wilson Tavares de Lima - OAB:8290

 Vistos.

DESIGNO o dia 29 de junho de 2018, às 16h00min, para audiência em que 

se procederá à oitiva da testemunha arrolada. Oficie-se ao Juízo 

Deprecante informando os dados da presente carta precatória e a data 

agendada para realização do ato.

Ciência ao Ministério Público e Defesa Técnica.

Cumpra-se, com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 52705 Nr: 3752-22.2004.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Aparecido de França, Roberto Lopes 

Tomé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIA MARIA DOS SANTOS 

TONHÁ ALVES - OAB:5.278-B

 Autos: 3752-22.2004.811.0013 Cód. 52705

Vistos, etc.

Considerando a manifestação da i. defesa às fls. 750/751 e do Ministério 

Público ás fls. 756, DETERMINO a expedição do Contra Mandado de Prisão, 

bem como a baixa do registro no Sistema INFOSEG relativo ao presente 

feito.

 Assim, COLOQUE-SE o Sr. REINALDO APARECIDO DE FRANÇA, em 

liberdade se por outro motivo não dever permanecer preso.

Cientifique-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 167687 Nr: 3972-29.2018.811.0013

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdSC, ÉM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdPCdPeL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kaio Gabriel Pereira Gomes - 

OAB:24463/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Analisando as informações prestadas pela autoridade indicada coatora, 

verifica-se que não há elemento indicativo da prática de qualquer ato ilegal 

que venha atingir a liberdade de locomoção dos pacientes.

 Ademais, não há indícios de que o paciente DEVANIR DA SILVA 

CASSIANO encontra-se na iminência de ter sua liberdade restringida, eis 

que não há nos autos notícia de decisão judicial determinando sua prisão 

ou qualquer histórico de prisão arbitrária realizada pela Autoridade Policial 

desta Comarca.

Em específico, no que se refere ao pedido relacionado à paciente ÉRICA 

MACHADO, observa-se que trata de pleito não inserido no âmbito de 

proteção do artigo 5º, LXVIII. Não obstante, Autoridade Policial ao prestar 

suas informações, se dispôs a receber não só a paciente ÉRICA, como 

também o paciente DEVANIR, a qualquer momento para serem ouvidos em 

sede policial, razão pela qual a presente medida resta prejudicada.

DIANTE DO EXPOSTO, por tudo mais que dos autos consta, denego a 

ordem de habeas corpus pleiteada, ante a falta de demonstração de ato 

iminente de violência ou coação ilegal na liberdade de ir e vir dos 

pacientes.

Intimem-se.

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 54743 Nr: 281-85.2010.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo César Souza Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação das partes para que indiquem as 

peças imprescindíveis para formação dos autos em apartado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 125693 Nr: 6100-90.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leidiane Sousa Borges, Everson Victor 

Conceição Carvalho, Claudovino Serafim Avelar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Fabiano Rezende - OAB:11847-B

 Certifico para os fins de direito, que em cumprimento ao Prov. 52/CGJ/MT, 

abro vistas ao(s) advogado(s) do(s) réu(s) para apresentar memoriais 

finais, no prazo do legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 136487 Nr: 2154-76.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Silva Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Vistos, etc.

RETIFIQUE-SE A GUIA DE EXECUÇÃO PARA QUE CONSTE A 

CONDENAÇÃO A 5 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO.

1- Designo audiência admonitória para o dia 14/06/2018 às 13h00min, para 

estabelecer as condições para cumprimento da pena no regime 

semiaberto.

2- Intime-se o recuperando, o Ministério Público e a Defesa.

3- Cumpra-se, expedindo o necessário.

AGENDE-SE A AUDIÊNCIA NO APOLO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 155651 Nr: 10688-09.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Willian de Lima Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldo Ferreira de Souza - 

OAB:/MT/17455

 Vistos, etc.

1- Designo audiência admonitória para o dia 14/06/2018 às 13h00min, para 

estabelecer as condições para cumprimento da pena no regime 

semiaberto.

2- Intime-se o recuperando, o Ministério Público e a Defesa.

3- Cumpra-se, expedindo o necessário.

AGENDE-SE A AUDIÊNCIA NO SISTEMA APOLO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 162048 Nr: 1344-67.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tancredo de Freitas Lart

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Vistos, etc.

1- Designo audiência admonitória para o dia 14/06/2018 às 13h00min, para 

estabelecer as condições para cumprimento da pena no regime 

semiaberto.

2- Intime-se o recuperando, o Ministério Público e a Defesa.

3- Cumpra-se, expedindo o necessário.

AGENDE-SE A AUDIÊNCIA NO APOLO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 167245 Nr: 3758-38.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Celso Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO ADÃO AMARAL DE 

SOUZA - OAB:, FERNANDA DE FIGUEIREDO RODRIGUES - OAB:, Tiago 

Luciano Amaral de Souza - OAB:

 Vistos etc.

I. Tendo a em vista a finalidade da presente Carta Precatória, designo 

audiência admonitória (regime aberto) para 14/06/2018 às 13:00.

II. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 153688 Nr: 9730-23.2017.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

Uedison Lino Fiuza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Celso Monteiro da 

Fonseca Grota - OAB:11343-B/MT

 INTIMAR O ADVOGADO DO RÉU PARA AUDIENCIA DESIGNADA PARA O 

DIA 05/06/2018, às 13h00min.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000218-62.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 11 de julho de 2018, às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000219-47.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GESIEL SOARES FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 11 de julho de 2018, às 13h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-84.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DOS SANTOS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 11 de julho de 2018, às 14h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-69.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA PETROCELLI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 11 de julho de 2018, às 14h10min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000225-54.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 11 de julho de 2018, às 11h20min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-39.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 11 de julho de 2018, às 14h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-24.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 11 de julho de 2018, às 14h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000228-09.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIA GRACIANO JESUS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 11 de julho de 2018, às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000230-76.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELIO DA CONCEICAO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 11 de julho de 2018, às 15h10min.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67111 Nr: 733-19.2015.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gercina Henrique Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Macedo Galvão - 

OAB:15668

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de intimar a parte requerente à fornecer os dados 

bancários , para transferência dos numerários, bem como, slicitação a 

vinculação dos valores contido nos ofícios retro

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 24316 Nr: 1543-72.2007.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Lina de Carvalho, Gervasio José de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de intimar a requerente, apresentar os dados bancários 

para transferência dos numerários contido nos ofícios acostado às fls. 

230/231.

Certifico ainda para que solicite dos citados valores aos presentes autos

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63612 Nr: 253-75.2014.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelina Josefa dos Santos Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - INSS 

- OAB:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para apresentar os 

dados bancários para transferência dos valores refeerente aos 

honorários sucubenciais acostado à fl. 182

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61270 Nr: 957-59.2012.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adão de Paula e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de intimar a requerente, apresentar os dados bancários 

para transferência dos numerários contido nos ofícios acostado às fls. 

230/231.

Certifico ainda para que solicite a vinculação dos citados valores aos 

presentes autos

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 25374 Nr: 641-85.2008.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jânio Machado Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de intimar a requerente, apresentar os dados bancários 

para transferência dos numerários contido nos ofícios acostado às fls. 

210/211

Certifico ainda para que solicite a vinculaçãodos citados valores aos 

presentes autos

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62516 Nr: 791-90.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gesuina Oliveira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de intimar a requerente, apresentar os dados bancários 

para transferência dos numerários contid nos ofícios acostado às fls. 168

Certifico ainda para que solicite dos citados valores aos presentes autos

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60983 Nr: 673-51.2012.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Antônio Duarte de Oliveira, Ana Lucia Duarte de 

Oliveira, Helio Duarte de Oliveira, Marineide Duarte de Oliveira, Edilson 

Duarte de Oliveira, Paulina Duarte de Olivieira, Francisca Duarte de 

Olivieira, Maria de Lourdes Duarte de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:, 

Joaquim Martins de Siqueira Neto - OAB:/MT 3.777

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - INSS 

- OAB:

 Certifico que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de intimar a requerente, apresentar os dados bancários 

para transferência dos numerários contido nos ofícios acostado às fls. 

226/234

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

Certifico ainda para que solicite dos citados valores aos presentes autos

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29376 Nr: 181-93.2011.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vicente Cândido da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de intimar a requerente, apresentar os dados bancários 

para transferência dos numerários contido nos ofícios acostado às fls. 

134

Certifico ainda para que solicite dos citados valores aos presentes autos

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 60983 Nr: 673-51.2012.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Duarte de Oliveira, Ana Lucia Duarte de 

Oliveira, Helio Duarte de Oliveira, Marineide Duarte de Oliveira, Edilson 

Duarte de Oliveira, Paulina Duarte de Olivieira, Francisca Duarte de 

Olivieira, Maria de Lourdes Duarte de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:, 

Joaquim Martins de Siqueira Neto - OAB:/MT 3.777

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - INSS 

- OAB:

 C E R T I D Ã O

ROSELY LOPES DE ARAÚJO, Gestora Judicial em substituição legal, lotada 

na Segunda Secretaria Cível/Criminal, desta Comarca de Poxoréu, Estado 

de Mato Grosso, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da lei, etc.

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Portaria n.º 01/2017/DF, impulsiono estes autos no sentido 

de intimar os advogados militantes nesta Comarca via DJE (Diário da 

Justiça Eletrônico), para que devolvam em Cartório todos os processos 

com carga a mais de 10 dias realizada na Segunda Secretaria desta 

Comarca.

Poxoréu/MT, 30 de janeiro de 2017.

Rosely Lopes de Araújo

 Gestora Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 60983 Nr: 673-51.2012.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Duarte de Oliveira, Ana Lucia Duarte de 

Oliveira, Helio Duarte de Oliveira, Marineide Duarte de Oliveira, Edilson 

Duarte de Oliveira, Paulina Duarte de Olivieira, Francisca Duarte de 

Olivieira, Maria de Lourdes Duarte de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:, 

Joaquim Martins de Siqueira Neto - OAB:/MT 3.777

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - INSS 

- OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ 

(CNGC/MT) e Cumprindo determinações da Ordem de Serviço, impulsiono 

estes autos no sentido de intimar os advogados militantes nesta Comarca 

via DJE (Diário da Justiça Eletrônico), para que devolvam em Cartório no 

prazo de 5 (cinco) dias todos os processos com carga a mais de 15 dias 

realizada na Segunda Secretaria desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67939 Nr: 1162-83.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Joaquim Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de intimar a requerente, apresentar os dados bancários 

para transferência dos numerários contido nos ofícios acostado às fls. 

98/99

Certifico ainda para que solicite vinculação dos citados valores aos 

presentes autos

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61057 Nr: 747-08.2012.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odilon Queirobim Amaral Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de intimar a requerente, apresentar os dados bancários 

para transferência dos numerários contido nos ofícios acostado às fls. 

117/118

Certifico ainda para que solicite vinculação dos citados valores aos 

presentes autos

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62352 Nr: 635-05.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izolina Bastos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:MT/16689-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição de 
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documentos a fim de intimar a requerente, apresentar os dados bancários 

para transferência dos numerários contido nos ofícios acostado às fls. 

120.

Certifico ainda para que solicite vinculação dos citados valores aos 

presentes autos

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 26983 Nr: 897-91.2009.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sedila Alves Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - 

OAB:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

apresentar os dados bancários, para fins de transferência dos valores 

referentes aos honorários sucumbenciais acostado à fl. 155

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29475 Nr: 280-63.2011.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armando Elias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - INSS 

- OAB:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para apresentar os 

dados bancários, Pra fins de transferências dos honorários 

sucumbenciais acostado à fl. 136

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29524 Nr: 329-07.2011.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Xavier Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de intimar a requerente, apresentar os dados bancários 

para transferência dos numerários contido nos ofícios acostado às fls. 

152

Certifico ainda para que solicite vinculação dos citados valores aos 

presentes autos

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 60321 Nr: 25-71.2012.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilda Theodoro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de intimar a requerente, apresentar os dados bancários 

para transferência dos numerários contido nos ofícios acostado às fls. 

144/145

Certifico ainda para que solicite vinculação dos citados valores aos 

presentes autos

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63253 Nr: 1424-04.2013.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Nascimento da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - 

OAB:

 Certifico que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de intimar a requerente, apresentar os dados bancários 

para transferência dos numerários contido nos ofícios acostado às fls. 

153

Certifico ainda para que solicite vinculação dos citados valores aos 

presentes autos

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63600 Nr: 243-31.2014.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Joana de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de intimar a requerente, apresentar os dados bancários 

para transferência dos numerários contid nos ofícios acostado às fls. 

139/140

Certifico ainda para que solicite vinculação dos citados valores aos 

presentes autos

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62249 Nr: 532-95.2013.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Bernardo Damke

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Gonçalves de Miranda 

Neto - OAB:MT 14576, Maria Elisa Sena Miranda - OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de intimar a requerente, apresentar os dados bancários 

para transferência dos numerários contido nos ofícios acostado às fls. 

159/160

Certifico ainda para que solicite vinculação dos citados valores aos 
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presentes autos

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 23773 Nr: 1781-91.2007.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdei Lopes do Nascimento, Idelfonso Dias 

Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:10438/MT, Oziel Catarino Bom Despacho Farias - OAB:4.691, 

Tainara Ravanello Carbonieri - OAB:OAB/MT 15651

 Código: 23773

DECISÃO

VISTO,

Extrai-se da petição de fl. 946 requerimento de renúncia/declínio do 

patrono nomeado ao réu Valdinei Lopes do Nascimento.

Posto isto, NOMEIO o advogado Domingos Sávio Ferreira da Costa – OAB 

7672/MT, para sustentação da tribuna em favor do réu Valdinei Lopes do 

Nascimento.

Para tanto, fixo 20 URH, para a sustentação da tribuna, nos termos do item 

9.2, alínea “a” da tabela da Ordem dos Advogados.

Intime-se o advogado para manifestar acerca de sua nomeação, no prazo 

de 03 (três dias).

Considerando que a sessão do Júri foi designada para o dia 17 de maio; 

considerando a renúncia/declínio do advogado dativo outrora nomeado; 

considerando a aplicação analógica do artigo 456, parágrafo 2º do CPP; 

REDESINGO a sessão do tribunal do Júri para o dia 07de junho de 2018, às 

09h00min (MT).

Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 07 de maio de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74187 Nr: 628-71.2017.811.0014

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): REGIANE FERREIRA CONCEIÇÃO 

ARAÚJO ROCHA, Rg: 2012780-4, Filiação: Evani Ferreira Conceição e 

Alcides Araújo Rocha, data de nascimento: 18/10/1985, brasileiro(a), 

natural de Rondonópolis-MT, solteiro(a), do lar, Telefone 66-9.9691.5380. 

atualmente em local incerto e não sabido

Resumo da Inicial: "... Por fim, verifica-se que não consta no expediente o 

endereço do agressor, e logo sendo imprescindível a sua intimação 

acerca das medidas aplicadas, mister seja, no momento da intimação da 

ofendida, certificado pelo Sr. Oficial de Justiça o endereço do agressor 

Antônio Marques de Brito. No mais, requer seja oficiado a autoridade 

policial para que informe acerca da prisão em flagrande delito do agressor, 

notificada no Boletim de Ocorrência. Poxoréu, 04 de abril de 2.017.(as) 

Nayara Roman Mariano Scolfaro-Promotora de Justiça".

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Decorrido o prazo da sentença 

de fl. 16, intime-se a vítima OTILIA SOUZA NASCIMENTO para que se 

manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual interesse na 

manutenção das medidas protetivas deferidas em seu favor nestes 

autos.Transcorrido o prazo, independente de manifestação da ofendida, 

v i s t a s  a o  M i n i s t é r i o  P ú b l i c o . A p ó s ,  c o n c l u s o s  p a r a 

deliberação.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as 

cautelas de estilo.Poxoréu/MT, 22 de novembro de 2017.Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edilson Soares da Silva, 

digitei.

Finalidade: INTIMAÇÃO DE OTILIA SOUZA NASCIMENTO, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da referida decisão abaixo 

transcrita, mas precisamente; PARA QUE SE MANIFESTE, NO PRAZO DE 5 

(CINCO) DIAS, SOBRE EVENTUAL INTERESSE NA MANUTENÇÃO DAS 

MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS EM SEU FAVOR NESTES AUTOS.

Poxoréu, 07 de maio de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76541 Nr: 1744-15.2017.811.0014

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EFdS, GVRF, MJRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jardel Mendonça Santana - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MIRIELY DA SILVA REIS, Cpf: 

03227873192, Rg: 24764449, Filiação: Maria Pereira da Silva Reis e 

Natanoel, data de nascimento: 25/02/1993, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis-MT, convivente, Telefone 66 99648-5541. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder a INTIMAÇÃO do requerido, para estar presente na 

oficina de Pais e Filhos que realizar-se-á no dia 12/05/2018, às 08:00 

horas, Fórum de Poxoréu MT

Despacho/Decisão: Código: 76541VISTOS,DETERMINO A REMESSA deste 

feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta 

Comarca, para possibilidade de sessão de conciliação, nos termos do 

artigo 334 do Código de Processo Civil, presidida por conciliador 

devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos.INTIMEM-SE as partes, 

pessoalmente, para que compareçam à audiência a ser designada.Na 

eventualidade de não satisfação das necessidades dos envolvidos por 

meio das técnicas da conciliação ou mediação, retorne os autos 

conclusos para deliberações.Ciência ao Parquet.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Poxoréu – MT, 02 de abril de 

2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 07 de maio de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64830 Nr: 1153-58.2014.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HRM, GRM, ARM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IOLANDA ROBERTA RODRIGUES, Cpf: 

04543795105, Rg: 2386973-9, Filiação: Lurdenice Roberta dos Santos e 

Devonilce Rodrigues de Oliveira, brasileiro(a), casado(a), Telefone 

66-9655.0364. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do NCPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, por conseguinte, DECLARO a 

exclusão do autor em relação aos menores, desconstituindo, pois, o ato 

de reconhecimento de paternidade emanado pelo autor.Por consectário 
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lógico, DETERMINO a retificação dos assentos de nascimento dos 

requeridos G. R. M. e A. R. M., excluindo o nome do requerente como 

sendo pai dos registrados, deixando vacante a informação quanto à 

ascendência paterna.Inexistindo informação e/ou pedido relativamente ao 

pagamento de alimentos, DEIXO de exonerar o autor de tal ônus, sem 

prejuízo do próprio manejar os meios adequados, perante o juízo 

competente, com tal desiderato.Sem custas e honorários advocatícios, eis 

que a parte requerida é pessoa hipossuficiente, portanto, faz jus à 

gratuidade de justiça.P. R. I.Transitada em julgado, EXPEÇA-SE os devidos 

mandados de retificação e, após, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas 

e anotações de praxe.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 07 de maio de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74680 Nr: 888-51.2017.811.0014

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Juliana Gonçalves da Silva, GVGOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alzirandia Oliveira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JULIANA GONÇALVES DA SILVA, Cpf: 

04873885183, Rg: 241935-3, Filiação: Alaídes Silva Lopes, data de 

nascimento: 17/09/1993, brasileiro(a), natural de Primavera do Leste-MT, 

solteiro(a), Telefone 66-99605.4294. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil e, por 

consequência, determino seu arquivamento, com baixas e anotações de 

estilo.Sem custas e/ou honorários advocatícios.Cumpra-se.Luciana Braga 

Simão TomazettiJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 07 de maio de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73914 Nr: 486-67.2017.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAFAEL DOS SANTOS SOBRINHO, Cpf: 

03617937152, Rg: 20332050, brasileiro(a), casado(a), auxiliar de 

mecânico. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA A 

EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo 

Civil.Sem custas e honorários advocatícios.Após certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Poxoréu/MT, 02 de 

agosto de 2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 07 de maio de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28505 Nr: 1011-93.2010.811.0014

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lázaro Monteiro de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LÁZARO MONTEIRO DE BRITO, Filiação: 

Jucelino Costa Monteiro e Gersina Maria Brito, data de nascimento: 

21/12/1989, brasileiro(a), natural de Poxoréu-MT, solteiro(a), tratorista, 

Telefone 66-9646-4203. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, com fundamento no artigo 107, inciso IV, 

primeira figura, do Código Penal DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE.Sem 

custas. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas, anotações e cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, com as cautelas de estilo.Poxoréu/MT, 17 de julho 

de 2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edilson Soares da Silva, 

digitei.

Poxoréu, 07 de maio de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77386 Nr: 2181-56.2017.811.0014

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eronias de Sousa Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Déborah Castro Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denisvaldo Aparecido Bulhões 

- OAB:23863/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DÉBORAH CASTRO ALVES, Filiação: 

Lucineia das Graças Castro e Eronias de Sousa Alves, data de 

nascimento: 31/08/1999, brasileiro(a), natural de Poxoréu-MT. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos o acordo entabulado entre as partes, DECLARO EXTINTO o 

presente feito, com RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso III, “b”, do Código de Processo Civil.Sem custas ou honorários 

advocatícios.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário.Poxoréu/MT, 

09 de abril de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 07 de maio de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72382 Nr: 1811-14.2016.811.0014

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACX, SCCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATv"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO ADRIANO TEIXEIRA VULGO 

"PAULINHO", brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios.Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 10 de 

dezembro de 2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 07 de maio de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67800 Nr: 1082-22.2015.811.0014

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, Inês 

Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): INÊS ALVES DA SILVA, Cpf: 

10930027191, Rg: 2068906, Filiação: Terezinha de Jesus Ferreira e 

Serafim Alves Feitosa, data de nascimento: 21/01/1953, brasileiro(a), 

natural de Ouricuri-PE, viuvo(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.Todavia, em que 

pese a desnecessidade de restauração dos autos desaparecidos, 

impõe-se a sua extinção, de modo que, a fim de que possa ser proferida 

sentença nos autos desaparecidos (nº 215/84), DETERMINO que a 

Secretaria receba a carga no sistema, como se os autos estivessem em 

cartório, IMPRIMA e JUNTE-SE aos autos a confirmação de recebimento da 

carga e, após, remeta-os em conclusão para a extinção. Em seguida, 

certif ique a Sra. Gestora o ocorr ido e proceda ao 

arquivamento.DETERMINO, ainda, o apensamento virtual, somente no 

sistema, para que fique evidente que estes autos trataram de matéria 

relativa àqueles.Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis para que 

proceda à baixa da restrição judicial constante na matrícula do imóvel da 

requerente, ante o cancelamento das certidões de dívida ativa em seu 

nome.Isento de custas e honorários advocatícios.Com o trânsito em 

julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e baixas 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo.Poxoréu/MT, 07 de dezembro de 

2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 07 de maio de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69685 Nr: 279-05.2016.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welves Rodrigues Delmon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WELVES RODRIGUES DELMON, Cpf: 

04437234197, Rg: 2295411-2, Filiação: Idelanice Rodrigues dos Reis e 

Antonio da Conceição Delmon, data de nascimento: 24/12/1990, 

brasileiro(a), natural de Poxoréu-MT, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 

66-9692.4471. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Processo nº 279-05.2016.811.0014 (69685)Ação PenalAutor: 

Ministério Público do Estado de Mato GrossoRéu: Welves Rodrigues 

DelmonVistos etc.Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso em face de Welves Rodrigues Delmon, que após 

regular persecução, lhe rendera a condenação à pena privativa de 

liberdade de 1 (um) mês de detenção. Instado a manifestar-se, o Ministério 

Público postulou pela declaração da extinção da punibilidade 

(fls.143).Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.A pena criminal foi integralmente 

cumprida pelo condenado, considerando a detração (CP, art.42).Isto 

posto, JULGO POR SENTENÇA EXTINTA A PUNIBILIDADE do condenado 

Welves Rodrigues Delmon e determino o arquivamento dos autos com as 

baixas e comunicações pertinentes, sobretudo aos Institutos de 

Identificação.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Poxoréu (MT), 

08 de outubro de 2016. Patrícia Cristiane MoreiraJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Edilson Soares da Silva, 

digitei.

Poxoréu, 07 de maio de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71300 Nr: 1200-61.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, MASM, JLdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDRÉ LUIZ CAVALCANTE, 

brasileiro(a), Telefone 66 99615 9952. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução 

de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. 
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Custas processuais, se houverem, pela parte requerente.Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Poxoréu/MT, 08 de 

novembro de 2017.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 07 de maio de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60972 Nr: 662-22.2012.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos Mangialardo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Panta-Pantanal Automóveis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Mangialardo 

Júnior - OAB:46317, João Batista Cavalcante da Silva - OAB:MT- 

3.448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PANTA-PANTANAL AUTOMÓVEIS LTDA, 

CNPJ: 01383744000103. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DETERMINAR que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a requerida PANTA-PANTANAL AUTOMÓVEIS 

LTDA. proceda à baixa existente sobre os veículos mencionados na inicial, 

bem como CONDENAR a ré ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde 

já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá 

ser feita a partir do evento danoso, bem como a correção monetária a 

partir da prolação da sentença.CONDENO, ainda, a parte demandada, ao 

pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários 

advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º do art. 85 do NCPC, 

arbitro em 10% sobre o valor da condenação.P. R. I.Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação das partes no prazo de quinze (15) 

dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, 

conforme determinado pela CNGC/MT.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Poxoréu/MT, 19 de janeiro de 2018.Luciana 

Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juscinete Souza Reis, 

digitei.

Poxoréu, 07 de maio de 2018

Rosely Lopes de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Comarca de São José do Rio Claro

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 16/2018-CNPar

A Excelentíssima Senhora Doutora Cristhiane Trombini Puia Baggio, MMª. 

Juíza de Direito Diretora do Fórum da Comarca de São José do Rio Claro, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

 Considerando o disposto na Portaria n° 497/2010/DGTJ, de 15.6.2010, que 

recomenda procedimentos a serem adotados pela Coordenadoria de 

Recursos Humanos (TJ), Gestores Gerais (Comarcas) e Gestores 

Administrativos 2 (Juizados Especiais), quanto à nomeação de servidores 

para o exercício de cargos em comissão;

 Considerando, mais especificamente, o art. 1°, “a.1” da Portaria acima 

mencionada, no que se refere à Declaração de Parentesco;

 Considerando, ainda o usufruto de 14 (catorze) dias de férias – 

Exercício/2016, da servidora LUCIMEYRE AGRIPINO DE BARROS - 

matrícula 4381, Gestora Administrativa II, desta Comarca.

 RESOLVE:

 DESIGNAR a servidora SILVANA ALVES DE FARIAS TARTARI, Auxiliar 

Judiciária, matrícula nº 8700, para desempenhar as funções de Gestora 

Administrativa II, por 14 (catorze) dias, no período de 07.05.2018 a 

20.05.2018, em virtude de usufruto férias do exercício/2016 da titular: 

LUCIMEYRE AGRIPINO DE BARROS, matrícula nº 4381.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao 

Departamento de Recursos Humanos do E. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso.

 São José do Rio Claro, 04 de maio de 2018.

 Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Juíza de Direito Diretora do Foro

Portaria nº 17/2018-CNPar.

A Excelentíssima Senhora Doutora CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO, 

MMª. Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de São José do Rio 

Claro, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais etc.

 Considerando o Ato de Nomeação Efetiva de DAENE ALVES BRAGA - 

matrícula nº 11838 -Assessora de Gabinete I do Gabinete da 1ª Vara 

desta comarca, para o cargo de Técnica Judiciária para a comarca de 

Paranatinga.

 R E S O L V E:

 EXONERAR a Senhora DAENE ALVES BRAGA- portadora da Cédula de 

Identidade RG nº 1448047-6 SSP/MT e inscrita no CPF/MF nº 

995.738.811-87, do cargo de Assessora de Gabinete I – do Gabinete da 

Primeira Vara Judicial desta Comarca, a partir de 11.05.2018.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

 São José do Rio Claro, 07 de maio de 2018.

 Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Juíza de Direito Diretora do Foro

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66237 Nr: 2444-65.2016.811.0033

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ELAINE SANTOS ADÃO, MHSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO GARCIA CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE ACOSTA SILVA - 

OAB:23963/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CARRARA LIPORI - 

OAB:77910/PR

 CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de São José do 

Rio Claro – MT e foi devidamente cadastrada junto ao sistema 

informatizado sob o nº127431 designada Sessão de Conciliação/Mediação 

para o dia 16/10/2017 às 14:00 horas. Certifico ainda, que por 

determinação da Juíza Coordenadora deste CEJUSC, Dra. Cristhiane 

Trombini Puia Baggio, com fundamento no §4º do art. 8 da Ordem de 

Serviço nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à unidade de origem para 

que procedam com o convite das partes e seus respectivos procuradores 

jurídicos, a fim de que estes compareçam à sessão que ocorrerá na sala 

de audiência do CEJUSC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73927 Nr: 2888-64.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILAERCIO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - OAB:14334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 
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OAB:12903/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de São José do 

Rio Claro – MT e foi devidamente cadastrada junto ao sistema 

informatizado sob o nº 130136 designada Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 20/11/2017 às 13:00 horas. Certifico 

ainda, que por determinação da Juíza Coordenadora deste CEJUSC, Dra. 

Cristhiane Trombini Puia Baggio, com fundamento no §4º do art. 8 da 

Ordem de Serviço nº 001/2012 – NPMCSC remeto os autos à unidade de 

origem para que procedam com o convite das partes e seus respectivos 

procuradores jurídicos, a fim de que estes compareçam à sessão que 

ocorrerá na sala de audiência do CEJUSC.

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 62438 Nr: 342-70.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORESTES RODRIGUES PAIXÃO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANGLOSS ADMINISTRADORA DE BENS 

LTDA, WILSON BONANCIN, MARIO BONANCIN FILHO, MARIA CRISTINA DE 

QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA, JOSE WALTER JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ PEREIRA DA COSTA 

- OAB:20276/O MT, INDIANARA CONTI KROLING - OAB:11.097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ALMEIDA VILELA - 

OAB:OAB/MT 11.012, MARIA CRISTINA DE QUEIROZ ORLANDA 

JUNQUEIRA

aria Cristina - OAB:12.085-MT, MARIA CRISTINA DE QUEIROZ 

ORLANDA JUNQUEIRA - OAB:12085-A/MT, MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14.687, MICHELL ANTONIO BREDA - OAB:16990/O, PAULO DE 

ALMEIDA VILELA - OAB:9538/MT

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

recolher as taxas e custas judiciais conforme cálculo atualizado, certidão 

às fls. 314, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 64367 Nr: 1334-31.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN WILLIAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o decurso de prazo do requerido para contestar a ação, 

intimo a parte autora para que impulsione os autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 22976 Nr: 216-64.2009.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA, ANTONIO DONIZETE 

AGUILERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRARIA EBENEZER LTDA., NELSON 

HUBNER BUSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DA SILVA ALVES - 

OAB:6851E/MT, ELPIDIO ALVES FILHO - OAB:7815-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA FISCHER BUSS 

WEISS - OAB:14727/MT

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Outrossim, informo que o 

valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 30580 Nr: 1335-89.2011.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO SILIS DIAS, RONE SILIS DIAS, ROSILEIA SILIS 

DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:OAB/DF 29.208, Erika Figueiredo Kumuchian - 

OAB:7.946/MT, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13431-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte executada para 

apresentar pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 52957 Nr: 2369-31.2013.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELMA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Intimo Vossa Senhoria advogado do embargado para pagamento das 

custas judiciais, conforme certificado pelo Contador às fls. 35, sob pena 

de protesto no Cartório Extrajudicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76766 Nr: 96-06.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTARIS GONÇALVES DE SOUZA, 

JHONATAN FERNANDES DE ARAUJO, LEANDRO SUDRE LIMA DE JESUS, 

DIEGO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - OAB:14783/MT

 Intimo a parte requerida para que tome ciência da audiência designada 

para o dia 09/05/2018 às 14:45 horas, no juízo deprecado de Nova 

Mutum-MT, sob o código 115047.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 30580 Nr: 1335-89.2011.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO SILIS DIAS, RONE SILIS DIAS, ROSILEIA SILIS 

DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - 

OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:OAB/DF 29.208, Erika Figueiredo Kumuchian - 

OAB:7.946/MT, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13431-A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 Autos nº 1335-89.2011.811.0033

Cód. 30580

Vistos.
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Defiro o pedido de fls. 425/427

Evolua-se a classe para Cumprimento de Sentença.

 Anote-se no sistema e autuação, constando corretamente o pólo ativo da 

demanda: RODRIGO SILIS DIAS, RONE SILIS DIAS E ROSILEIA SILIS DIAS 

(EXEQUENTES); e passivo da demanda: BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIOS LTDA E BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A 

(EXECUTADAS), procedendo-se com as necessárias retificações no 

sistema como também na capa dos autos, inclusive constando a ação 

como Cumprimento de Sentença.

Na forma do artigo 513 §2º, do Código de Processo Civil, intime-se o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado 

nos demonstrativos discriminados e atualizados do crédito, acrescido de 

custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 do CPC sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do Código de 

Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10 % (dez por cento) 

e, também, de honorários de advogado de 10 % (dez por cento).

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juí¬zo.

Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo 

do artigo 523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia 

a expedição de certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá 

também aos fins previstos no art. 782, §3º, do Código de Processo Civil.

 Intime-se. Cumpra-se.

São José do Rio Claro – MT, 24 de fevereiro de 2018.

 CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68031 Nr: 3413-80.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUINALDO PORTES DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DO MUNICIPIO 

DE NOVA MARINGÁ MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AGUINALDO PORTES DA FONSECA, Cpf: 

83449841149, Rg: 1130032-9, Filiação: Josina Portes da Fonseca e 

Antonio Batista da Fonseca, data de nascimento: 28/07/1975, brasileiro(a), 

natural de Barreiro-SP, convivente, caseiro, Telefone 66 8126 0472. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 12/12/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT em face de AGUINALDO PORTES DA 

FONSECA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 516/2016, 

1112/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 3.227,07

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 66167 Nr: 2408-23.2016.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE MADEIRAS FELIZ LTDA, JOAO 

CARLOS SEHN, JOSUE ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que decorreu o prazo deferido às fls. 98. Portanto, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

retirar a carta precatória expedida ou realizar o seu preparo para a devida 

distribuição no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 3845 Nr: 706-67.2001.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO ANTONIO DE SOUZA, CLEUZA 

MARIA HELIODORO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848/MT

 CERTIDÃO

 Conforme a certidão de fls. 226, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de 

advogado da parte autora, para providenciar o COMPLEMENTO da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 175,00 (cento e setenta e 

cinco reais). Outrossim, informo que o valor mencionado deverá ser 

recolhido mediante guia a ser expedida no seguinte endereço eletrônico: 

www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > Diligências > Emissão de guia de 

diligência, devendo ser juntado o comprovante do pagamento nos autos, 

mediante petição, nos termos do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 3845 Nr: 706-67.2001.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO ANTONIO DE SOUZA, CLEUZA 

MARIA HELIODORO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848/MT

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar-se, no prazo legal, acerca da tentativa ineficaz de intimação 

referente a executada CLEUZA MARIA HELIODORO DE SOUZA, conforme 

certificado às fls. 225.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 50126 Nr: 1909-78.2012.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE JUIZES JOSE NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEISSON ROGER DE PAULA 

COELHO - OAB:11757/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joslaine Fábia de Andrade - 

OAB:6.900, SERGIO DRESSLER BUSS - OAB:5.431-A/MT

 Intimo a parte executada, por meio de seu patrono, para que no prazo 

legal apresente contestação à presente demanda.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 73927 Nr: 2888-64.2017.811.0033
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILAERCIO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - OAB:14334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 Intimo a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

impugnação à contestação.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 77347 Nr: 385-36.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINALDO ARANTES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:14783/MT

 “Vistos etc.

Resta prejudicada a continuidade desta audiência de instrução, porque, 

embora intimados, os policiais militares não se fizeram presentes, bem 

como outras testemunhas não foram intimadas para comparecimento, 

tendo, por isso, o Ministério Público insistido na oitiva das referidas 

testemunhas, inclusive, requerendo vistas para diligencias novo endereço.

Extraia-se cópia deste termo de audiência e o encaminhe à Corregedoria 

Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso para fins de apurar a não 

presença dos policiais militares Thiago Gomes de Oliveira, Willian Carlos de 

Souza, Richardson Cleyton Cunha Silva e Luiz Guilherme dos Santos 

nesta audiência, inviabilizando a realização da solenidade, máxime porque 

não declinaram, verbalmente ou por escrito, o motivo de suas ausências, 

instruindo-se a missiva com cópia do ofício 366/2018, de fls. 125.

Defiro o pedido do Ministério Público e a ele concedo vista dos autos pelo 

prazo de 03 (três) dias para diligenciar endereço das testemunhas não 

encontradas.

Após manifestação, conclusos.

Saem os presentes intimados. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 63438 Nr: 839-84.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON LIMA PASSARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 3. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de indulto constante na petição de 

fls. 92/93.4. Outrossim, conforme se colhe dos autos, foram aportados 

novos relatórios de trabalho exercido pelo recuperando entre os meses de 

abril a setembro de 2017, num total de 155 dias trabalhados, o que totaliza 

51 dias-remidos. Determino, por isso, a realização de novos cálculos, 

incluindo-se os dias remidos acima mencionados, com a abertura de vistas 

às partes para manifestação.Intime-se, via DJe, o advogado constituído do 

recuperando.Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 68565 Nr: 166-57.2017.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOZART ROSSI VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO CAVALINI FILHO, LUIZ AMERICO 

CAVALINI, ARMANDO RIBEIRO, IVONE DA CRUZ RIBEIRO, SEDENI LUCAS 

LOCKS, IVONETE R. LODKS, MILTON CARVALHO, APARECIDA ALVES DE 

CARVALHO, MADENORTE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LRDA, MAURO RICARDO EDIT, LUCIANA DE SOUZA EDIT, JAIR 

OBREGÃO, JOSÉ CARLOS UHLMANN, MARA HELENA SCHOLZE 

UHLMANN, JOSE ROBERTO SCHMALTZ, MARCIO AUGUSTO GUARIENTE, 

GIZELDA MARIA DE CARVALHO, JOSANA FATIMA DE CARVALHO 

GUARIENTE, CARLOS JOELCY ENGEL, ANA MARIA RITZMANN ENGEL, 

OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO DOS ANJOS SILVA 

JUNIOR - OAB:23667/O, RICARDO BASSO - OAB:12739/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Silva e 

Souza - OAB:7216, Hermes Bezerra da Silva Neto - OAB:11405, 

VISTREMUNDO JOSÉ FERREIRA JUNIOR - OAB:370.840 OAB/SP

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

impugnar a contestação apresentada nos autos, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 68565 Nr: 166-57.2017.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOZART ROSSI VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO CAVALINI FILHO, LUIZ AMERICO 

CAVALINI, ARMANDO RIBEIRO, IVONE DA CRUZ RIBEIRO, SEDENI LUCAS 

LOCKS, IVONETE R. LODKS, MILTON CARVALHO, APARECIDA ALVES DE 

CARVALHO, MADENORTE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LRDA, MAURO RICARDO EDIT, LUCIANA DE SOUZA EDIT, JAIR 

OBREGÃO, JOSÉ CARLOS UHLMANN, MARA HELENA SCHOLZE 

UHLMANN, JOSE ROBERTO SCHMALTZ, MARCIO AUGUSTO GUARIENTE, 

GIZELDA MARIA DE CARVALHO, JOSANA FATIMA DE CARVALHO 

GUARIENTE, CARLOS JOELCY ENGEL, ANA MARIA RITZMANN ENGEL, 

OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO DOS ANJOS SILVA 

JUNIOR - OAB:23667/O, RICARDO BASSO - OAB:12739/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Silva e 

Souza - OAB:7216, Hermes Bezerra da Silva Neto - OAB:11405, 

VISTREMUNDO JOSÉ FERREIRA JUNIOR - OAB:370.840 OAB/SP

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca das Correspondências devolvidas, requerendo o 

que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 71891 Nr: 2114-34.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. RODRIGUES DA CUNHA EIRELI-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VPR BRASIL - IMPORTAÇÕES E 

EXPORTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTH AIARDES - OAB:15463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Correspondência devolvida de fls.66, requerendo 

o que for de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 62001 Nr: 114-95.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERALDO KIEFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMAN MORA CASELLA, HERBERT MORA 

CASELLA, SAULO SANTOS MORA CASELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE ALBUQUERQUE 

TEIXEIRA DA SILVA - OAB:14054, MARCIA APARECIDA DE 

ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - OAB:17845/MT, WILSON 

RODRIGUES FONTELLI - OAB:8188

 Vistos etc.

1. Considerando que os autos nº 2488-55.2014.811.0033, código 57228, 

tratam-se de Manutenção de Posse de uma Servidão de Passagem, que 
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nesta data foi sentenciado, não vejo motivos para mantê-lo apenso ao 

presente feito, especialmente por um não interferir no julgamento do outro, 

sendo que a união somente causará tumulto processual.

2. Quanto às petições e documentos apresentados pelo requerido Herman 

Mora Casella, às fls. 312/323 e 324/332, determino a intimação dos 

requeridos Herbert Mora Casella e Saulo Santos Mora Casella para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Desapensem-se os presentes autos, incluindo os dois volumes que 

contém cópias, do processo nº 2488-55.2014.811.0033, código 57228.

b) Após, intimem-se os requeridos Herbert Mora Casella e Saulo Santos 

Mora Casella para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

c) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 64138 Nr: 1208-78.2016.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR LOQUETI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO, BIRIGUI 

INDUSTRIA DE CALÇADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917/MT, LAÉRCIO FAEDA - OAB:3589-B/MT, MAYCON GLEISON 

FURLAN PICININ - OAB:16.158-MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Correspondência devolvida de fls.184, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 60055 Nr: 1474-02.2015.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 64765 Nr: 1546-52.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls.89, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 72827 Nr: 2470-29.2017.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Procedimentos Cautelares->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER SILVA ADOLFO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 3º, do Decreto-Lei nº 911, de 

1º de outubro de 1969, DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do 

seguinte bem: VEÍCULO AUTOMOTOR: VOLKSWAGEN, MODELO GOL 1.0, 

ANO 2011/2011, CHASSI 9BWAA05U5BT218455, PLACA NJH9941, COR 

PRETA E RENAVAM Nº 281175047, devendo ser nomeado depositário 

qualquer um dos patronos do autor ou quem por eles for indicado, 

mediante termo e compromisso.Por consequência, determino a restrição 

judicial do bem na base de dados do Renavam, por meio do Sistema 

Renajud, em observância ao art. 3º, § 9º, do Decreto-lei nº 911/1969, 

incluído pela Lei nº 13.043/2014, cujo comprovante de inclusão de 

restrição veicular acompanha a presente decisão.3.1. Concedo ao (à) 

oficial de justiça avaliador (a), a quem couber o cumprimento do mandado, 

os benefícios do artigo 212 do Novo Código de Processo Civil.4. Cumpra a 

Secretaria Judiciária as seguintes providências:a)INTIME-SE o patrono da 

instituição financeira requerente, via DJe, sobre o teor desta 

decisão;b)EXPEÇA-SE o competente mandado para o cumprimento da 

presente liminar;c)Após executada a medida liminar, CITE-SE o(a) 

Requerido(a) para, querendo: (i) no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

integralidade da dívida, entendida esta como os valores apresentados e 

comprovados na exordial, acrescido das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor depositado, nos termos do 

art. 3º, § 1º, do Decreto Lei nº 911/69; e (ii) no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, nos termos do art. 3º, § 3º, do Decreto Lei nº 

911/69, consignando no mandado as advertências legais contidas no art. 

341 do NCPC;d)Decorrido os prazos, CERTIFIQUEM-SE e VOLTEM-ME 

conclusos para baixa do gravame junto ao sistema Renajud (art. 3º, § 9º, 

do Decreto-lei nº 911/1969, incluído pela Lei nº 13.043/2014).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 16583 Nr: 1658-70.2006.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGIDIO FREDERICO, MAURO VANDERLEI DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO RIBEIRO, DEVAIR VALIM DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO FARIAS FERREIRA 

PAES - OAB:15021, FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS FILHO - 

OAB:5140/MT, JOSE EDUARDO LEITE - OAB:6517/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903

 Vistos etc.

1. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intime-se, via DJe, o advogado subscritor da petição de fls. 556/557, Dr. 

Antônio Marcos Lopes, OAB/MT 15.837, para, em 15 (quinze) dias, 

regularizar sua representação processual, porque ausente nos autos 

procuração ad judicia e/ou substabelecimento em seu nome.

b) Proceda-se com a liberação de 50% do valor depositado (fl. 558) em 

favor do perito nomeado (conta indicada à fl. 420), liberando-se o restante 

após a apresentação do laudo pericial.

c) Em seguida, intime-se o perito para que agende data para realização da 

perícia, intimando-se as partes, em seguida, da data designada.

d) Apresentado o laudo, intimem-se as partes, via DJE, para se 

manifestarem acerca dos trabalhos nos respectivos prazos legais.

e) Após, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 15402 Nr: 528-45.2006.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOSÉ KARA JOSE, ARY KARA JOSÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO VANDERLEI DIAS, EGIDIO FREDERICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15.837/MT, Aroldo Fernandes da Luz - OAB:9492/MT, FLÁVIO 

ALEXANDRE MARTINS BERTIN - OAB:5.925/MT, MARCELO KARA JOSÉ 

- OAB:12.956/MT, TAÍNA BARROS FAVA - OAB:12348/MT, VALMIR 

ANTONIO DE MORAES - OAB:4933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ASSIS DOS 

SANTOS FILHO - OAB:5140/MT

 Vistos etc.

1. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intimem-se os patronos das partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificarem, de forma fundamentada, as provas que pretendem 

produzir, sob pena de preclusão.
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b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 16608 Nr: 1673-39.2006.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOSÉ KARA JOSE, ARY KARA JOSÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVAIR VALIM DE MELO, EGIDIO FREDERICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO KARA JOSÉ - 

OAB:12.956/MT, TAÍNA BARROS FAVA - OAB:12348/MT, TAINA FAVA 

BARROS - OAB:12348/MT, VALMIR ANTONIO DE MORAES - 

OAB:4933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO FARIAS FERREIRA 

PAES - OAB:15021, JOSE EDUARDO LEITE - OAB:6517/MT, MARCELO 

KARA JOSÉ - OAB:12.956/MT, TAINA FAVA BARROS - OAB:12348/MT, 

VALMIR ANTONIO DE MORAES - OAB:4933/MT

 Vistos, etc.

1. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Certifique-se se houve a citação do requerido Egídio Frederico e, em 

caso positivo, eventual apresentação de contestação.

b) Certifique-se, ainda, o decurso do prazo com ou sem manifestação das 

partes acerca da intimação publicada à fl. 211.

c) Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 69443 Nr: 756-34.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Cumpra a Secretaria, portanto, as seguintes providências:

a) Proceda-se com cadastramento da profissional médica nomeada e a 

intime da nomeação.

b) Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) das partes sobre o teor da 

presente decisão.

c) Após, intime-se a perita médica para que agende data para realização 

da perícia, intimando-se as partes, em seguida, da data designada.

d) Apresentado o laudo, intimem-se as partes, via DJE, para se 

manifestarem acerca dos trabalhos nos respectivos prazos legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 23995 Nr: 1227-31.2009.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASNORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A - 

BRASNORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO DOMINGOS PIERDONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marilene Magalhães de Oliveira 

Rodrigues - OAB:11.746, SILAS AUGUSTO DE SOUZA - 

OAB:5122-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER 

- OAB:12.198-B

 (...).Assim, ausente a comprovação de todos os requisitos exigidos pelo 

artigo acima transcrito, INDEFIRO o pedido de liberação do valor 

depositado.Ainda, compulsando os autos, constatei que, embora nomeado 

perito e efetivado o pagamento parcial da perícia, conforme documentos 

de fls. 244 e 249, além de já se encontrar depositado os 50% restantes (fl. 

258), a serem liberados após a realização dos trabalhos, estes não foram 

iniciados em face da dificuldade em localizar o perito.Por esta razão, 

determino que seja diligenciado seu paradeiro, a fim de que se possa 

proceder com a perícia.3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes 

providências:a)Intimem-se os patronos das partes da presente 

decisão.b)Diligencie a secretaria, via telefones e e-mail insertos no rodapé 

da petição de fls. 232/234, o endereço que o perito poderá ser 

localizado.c)Em seguida, intime-se o perito para que dê início aos trabalhos 

periciais, cujo laudo deverá aportar ao feito no prazo de 30 dias, 

cientificando-o que valor remanescente será liberado após o aporte autos 

do laudo supramencionado.d)Com a juntada do laudo, intimem-se as partes 

para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias.e)Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos 

conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 5639 Nr: 1647-80.2002.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROINDUSTRIAL BRIANORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENZO YABUNAKA, ROBERTO MASSASHI 

TANNO, INILDO YUNG, MADEIREIRA MORANKITAN LTDA, MÁRIO GOLON, 

WEBER LUIZ BENEDITO, REINALDO ALVES PEREIRA, JURANDIR 

BOTTEGA, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, 

ALUIZO NOMA, OSCAR NEVES DE MENEZES, ANALIA MARIA DA SILVA 

NEVES, KAZUE NOMA, FERTILIZANTES CENTRO OESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO DRESSLER BUSS - 

OAB:5.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto de Alencar 

Campos - OAB:4123, JOSE MARIA MARIANO - OAB:3539-B/MT, 

MILTON DO PRADO GUNTHEN - OAB:3976, Moacyr de Araújo - 

OAB:3.238

 Vistos etc.

1. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intimem-se os patronos das partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificarem, de forma fundamentada, as provas que pretendem 

produzir, sob pena de preclusão, dando-se vista à Defensoria Pública, em 

seguida.

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 56283 Nr: 1795-71.2014.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REJANA KLEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL CASADO JUNIOR - 

OAB:16.631MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 Vistos etc.

1. Intime-se a Embargante a proceder com o recolhimento das custas 

processuais devidas em 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 56282 Nr: 1794-86.2014.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOALDO PEREIRA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Henrique Ferreira 

Nogueira - OAB:5.888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 Vistos etc.

1. Intime-se o Embargante a proceder com o recolhimento das custas 

processuais devidas em 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 54219 Nr: 57-48.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO PEREIRA GARCIA, REJANA 

KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Ferreira 

Nogueira - OAB:5.888, MANOEL CASADO JUNIOR - OAB:16.631MT

 Vistos etc.

1. Intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, postule o 

que entender de direito, sob pena de extinção.

2. Decorrido o prazo, voltem-me conclusos.

3. Publique-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 73503 Nr: 2743-08.2017.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ELENA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. DEFIRO o pedido de fl. 33, formulado pela parte autora.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) INTIME-SE o patrono da instituição financeira requerente, via DJe, sobre 

o teor desta decisão;

b) EXPEÇA-SE o competente mandado para o cumprimento da liminar de 

fls. 15/15v, no endereço informado pela parte autora por meio da petição 

de fls. 33.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76578 Nr: 4019-74.2017.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ST Administração de Bens Próprios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FERNANDO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:15104, GUSTAVO GONÇALVES GOMES - 

OAB:266.894-A, SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS - OAB:6564/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Cumpra a Secretaria, portanto, as seguintes providências: Proceda-se 

com cadastramento do profissional nomeado e intime-o da nomeação e, 

aceitando o encargo, apresente proposta de honorários no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, intime-se o Exequente, via DJe, para que efetue o 

recolhimento do valor apresentado pelo profissional, no prazo de 05 

(cinco) dias, liberando-se 50% do valor ao perito nomeado no início dos 

trabalhos e o restante após a apresentação do laudo pericial. Em seguida, 

intime-se o perito para que agende data para realização da perícia, 

intimando-se as partes, em seguida, da data designada. Apresentado o 

laudo, intimem-se as partes, via DJE, para se manifestarem acerca dos 

trabalhos nos respectivos prazos legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 52915 Nr: 2323-42.2013.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER ABLAIR ZANDONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON CERVANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848/MT, WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE - OAB:17.133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Vistos etc.

1. INTIME-SE, via DJe, o advogado subscritor da petição inicial, Dr. Wandré 

Pinheiro de Andrade, OAB/MT 17.133, para, em 15 (quinze) dias, 

regularizar sua representação processual, porque ausente nos autos 

procuração ad judicia em seu nome.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os 

autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 73667 Nr: 2802-93.2017.811.0033

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUAVIRÁ INDUSTRIAL E AGROFLORESTAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA TRÊS IRMÃOS LTDA, MILTON DE 

CASTRO, ARCA S/A AGROPECUÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - 

OAB:11544-A MT, MICHELE ACOSTA SILVA - OAB:23963/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT, GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR - OAB:23667/O, 

MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - OAB:11544-A, VALDIR 

BRUNO ENGEL JUNIOR - OAB:8013/MT

 Vistos, etc.

1. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Proceda-se com a juntada do competente termo de audiência, visto que 

designada para o dia 05.04.2018.

b) Certifique-se eventual citação do primeiro requerido, Madeireira Três 

Irmãos Ltda.

 c) Certifique-se eventual manifestação da parte autora acerca da 

intimação publicada à fl. 122.

d) Após, intime-se o autor para que se manifeste, no prazo legal, sobre a 

contestação juntada às fls. 123/142.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 77063 Nr: 271-97.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA MARIA ARANTES DO PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, Giselia Silva Rocha - OAB:14241, ROQUE PIERES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. INDEFIRO, por isso, o benefício processual da gratuidade da justiça 

vindicado pela parte autora na petição inicial. 4. Cumpra a Secretaria 

Judiciária as seguintes providências: Intime-se, via DJe, o(a/s) 

advogado(a/s) da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

recolha as custas e despesas processuais pendentes, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art. 290) e consequente extinção do 

feito; Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 350 Nr: 167-14.1995.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO CEZAR GERALDO, MÁRIO GERALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÉLCIO JOSÉ ZENNI - 

OAB:3,313/PR, ALESSANDRO S. V. ZENNI - OAB:18,554-PR, ANTONIO 

ELSON SABAINI - OAB:15497/PR, DONIZETTE SIMÕES - OAB:12,187/PR, 

VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - OAB:8013/MT

 Vistos etc.

1. Cumpra-se o determinado à fl. 161 (desapensar os autos, 

arquivando-os em seguida).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 8005 Nr: 2081-35.2003.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDOREMA VIANA REGINATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDOREMA VIANA REGINATO - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102518/5/2018 Página 633 de 825



OAB:MT/3.500, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:11.065-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A/MT

 3. Ante o exposto, ACOLHO a Impugnação ao Cumprimento de Sentença 

de fls. 203/205 para reconhecer o excesso de execução no montante 

encontrado na planilha elaborada pelo executado/impugnante às fls. 

194/196 e fls. 187/193.Em consequência, HOMOLOGO os cálculos 

elaborados pelo impugnante às fls. 203/205, no valor de R$ 87.314,65 

(oitenta e sete mil trezentos e catorze reais e sessenta e cinco centavos) 

no que se refere ao principal (honorários) e R$ 9.863,96 (nove mil 

oitocentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos) no que 

concerne às custas e taxa judiciais.Expeça(m)-se alvará(s) de 

levantamento dos valores bloqueados (fl. 153), conforme cálculos ora 

homologados, em favor da exequente, sendo que eventual valor 

remanescente deve ser ressarcido ao executado.Intimem-se o(a/s) 

advogado(a/s) das partes da presente decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 2843 Nr: 577-96.2000.811.0033

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO GERALDO, MÁRIO CEZAR GERALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ELSON SABAINI - 

OAB:15497/PR, RODRIGO DOLFINI - OAB:26897/PR, VALDIR BRUNO 

ENGEL JUNIOR - OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT, LEINA MARIA LEMES DA SILVA - OAB:13628/MT

 Vistos etc.

1. Cumpra a Secretaria integralmente a decisão proferida à fl. 114, nos 

seguintes termos:

a) Cadastre-se o feito como cumprimento de sentença, fazendo constar 

no polo ativo da demanda Antônio Elson Sabaini e no polo passivo Banco 

do Brasil S/A.

b) Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

débito, incluindo custas, se houver, sob pena de multa de 10% e, também, 

de honorários de advogado, no mesmo percentual, conforme artigo 523, § 

1º do CPC.

c) Havendo pagamento, intime-se o exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, dizer acerca da quitação do débito possibilitando, assim, a 

resolução da fase de cumprimento de sentença.

d) Entendendo o credor não ser suficiente a quantia eventualmente paga, 

deverá este apresentar, no mesmo prazo, planilha discriminada e 

atualizada do débito, abatendo-se o valor depositado, acrescida da multa e 

honorários sobre o valor remanescente, na forma do artigo 523, § 2º do 

CPC.

e) Não efetuado o pagamento no prazo acima mencionado, certifique-se e 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, nos termos do artigo 523, § 3º do CPC.

f) Dê-se ciência ao Executado de que, transcorrido o prazo sem a 

efetivação do pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação, na forma do art. 525 do CPC, a qual 

somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas no § 1º do referido 

artigo, observando-se, em relação aos cálculos, os parágrafos 4º e 5º.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000016-25.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

AYRES GOMES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINE CAETANO DA ROSA OAB - MT0016119A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROBERTO REGAZOLI (EXECUTADO)

 

Intimo Vossa Excelência para manifestar-se sobre o teor da r. certidão do 

Sr. Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-48.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO DA COSTA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO OAB - MT0018655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE0023748A (ADVOGADO)

 

PROCESSO N. 1000062-48.2017.8.1.1.0033 AUTOR: EDINALDO DA 

COSTA PEREIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e ACE 

SEGURADORA S.A DESPACHOS Visto, Diante do efeito infringente dos 

Embargos de Declaração opostos pela requerida (Id. 11534164), intime-se 

a parte autora para que se manifeste no prazo legal. Após, concluso. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 26 de fevereiro de 2018. 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza De Direito

Comarca de Vila Rica

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 038/2018-DF- O Exmo. Doutor Carlos Eduardo de Moraes e 

Silva, MM. Juiz Substituto Diretor do Foro em Substituição Legal nesta 

Comarca de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais;CONSIDERANDO o ofício n. 61/2018 DCP-DMP – Cia: 

0031539-74.2018 para que seja formada a Comissão Permanente de 

Inventário Físico Contábil – CIPF (Instrução Normativa SPA nº 01/2011) a 

fim de proceder ao inventário no período de 07/05/2018 à 30/06/2018, em 

atendimento ao Plano de Gestão do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso;RESOLVE:Art. 1º - DESIGNAR para compor a Comissão 

Permanente de Inventário Físico Contábil – CIPF, as seguintes servidoras:I 

– Marciani GandolfiII – Anoene Silva Magalhães Pereira III – Patrícia Raquel 

S. F. Mendonça.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Afixando-se cópia 

desta no átrio do Fórum, e Remetendo-se, à Corregedoria-Geral da Justiça 

deste Estado.Vila Rica - MT, 04 de maio de 2018.Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva - Juiz Substituto Diretor do Foro em Substituição Legal

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64385 Nr: 487-10.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCERI ANTÔNIO MARIOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251-SP, Marcos Silva Nascimento - OAB:78.939 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, para querendo, se 

manifestar no prazo legal acerca da contestação de fls. 54/67.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64386 Nr: 488-92.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA LISBOA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251-SP, Marcos Silva Nascimento - OAB:78.939 OAB/SP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, para querendo, se 

manifestar no prazo legal acerca da contestação de fls. 25/36.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64387 Nr: 489-77.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ALMEIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251-SP, Marcos Silva Nascimento - OAB:78.939 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, para querendo, se 

manifestar no prazo legal acerca da contestação de fls. 27/35.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63681 Nr: 23-83.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251-SP, Marcos Silva Nascimento - OAB:78.939 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, para querendo, se 

manifestar no prazo legal acerca da contestação de fls. 52/64.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63780 Nr: 102-62.2018.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI COELHO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251-SP, Marcos Silva Nascimento - OAB:78.939 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, para querendo, se 

manifestar no prazo legal acerca da contestação de fls. 48/60.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 51049 Nr: 1330-77.2015.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSENIR DIVINA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHINTHIA MARIA GONÇALVES 

DE SOUZA - OAB:16.950-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [..] Posto isso, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS NA EXORDIAL E 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento legal no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para 

conceder auxílio-doença a Deusenir Divina Gomes, com qualificação 

abaixo, e declarar o seu direito de perceber no mínimo um salário-mínimo 

por mês, inclusive abono anual, na forma do art. 40 da Lei n° 8.213/1991, 

artigo 201, inciso I da Constituição Federal e Leis 4.090/1962 e 4.749/1965, 

nos termos retro expendidos, a partir da data de cessação do benefício na 

via administrativa ocorrido em 15/10/2014 - (fl. 24), perdurando até a 

conversão em aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 43 da Lei 

nº 8.213/91, na data do laudo da perícia médica (17/10/2016), devidamente 

atualizado.CONCEDO à parte autora a TUTELA ANTECIPADA, visto que 

nesta fase o direito restou demonstrado, superando o conceito de prova 

inequívoca convincente à verossimilhança do alegado, que se revela no 

conceito de probabilidade. E este terminou não só atingido como 

ultrapassado pela certeza de que a parte autora é uma trabalhadora rural 

em regime de economia familiar e como tal tem direito ao benefício 

pretendido. Suma para implantação: Deusenir Divina Gomes, brasileira, 

casada, lavradora, RG n.° 1.043.906 SSP/TO, CPF n.° 603.122.031-87, 

nascida em 27/09/1968, natural de Goiânia/GO, filha de Lourenço Pereira 

Gomes e Maria da Penha Gomes, residente e domiciliada no Sítio Boa 

Sorte, Zona Rural, P. A. Reunidas II, Santa Terezinha – MT; auxílio-doença 

com conversão em aposentadoria por invalidez; um salário-mínimo, com 

abono anual, a partir da cessação do benefício administrativo ocorrido em 

15/10/2014.Correção monetária pelos índices previstos no manual de 

orientação de procedimentos para cálculos na Justiça Federal, a incidir, 

até o efetivo pagamento, uma única vez, desde o momento em que cada 

prestação se tornou devida. [..]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 59863 Nr: 1140-46.2017.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA GOMES ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS XAVIER 

FILHO - OAB:14543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, para conferir a aposentadoria rural 

por idade a trabalhadora Luzia Gomes Almeida com qualificação abaixo, e 

declarar o seu direito de perceber no mínimo um salário-mínimo por mês, 

inclusive abono anual na forma do art. 40 da Lei n.º 8.213/1991 e arts. 7.º, 

incisos VIII e XXIV, e 201, § 2. °, da CF e Leis nº 4.090/1962 e nº 

4.749/1965, nos termos retro expendidos, a contar do requerimento 

administrativo ocorrido em 28/09/2016 - (fl. 22-v.), com imediata 

implantação do benefício no sistema de pagamento da autarquia requerida, 

conforme regra do art. 497, caput, do CPC, tratando-se de verba de nítido 

cunho alimentar. Concedo à parte autora a TUTELA ANTECIPADA, visto 

que nesta fase o direito restou demonstrado, superando o conceito de 

prova inequívoca convincente à verossimilhança do alegado, que se 

revela no conceito de probabilidade. E este terminou não só atingido como 

ultrapassado pela certeza de que a parte autora é trabalhadora rural em 

regime de economia familiar e como tal tem direito ao benefício pretendido. 

Ainda mais contando com 58 anos, a informar a urgência não só por sua 

idade, mas pelo caráter essencial dos alimentos que esta espécie de 

benefício pretende suprir à pessoa rurícola carente. Suma para 

implantação: Luzia Gomes Almeida, brasileira, casada, produtora rural, RG 

n° 0369391-0 SSP/MT, CPF n° 555.227.181-53, nascida em 19/07/1960, 

natural de Barra do Garças/MT, filho de Raimundo Gomes Ribeiro e Maria 

Ribeiro Gomes, residente e domiciliado no PA Porto Velho, lote nº 100 no 

município de Santa Terezinha/MT; aposentadoria rural por idade; um 

salário-mínimo, com abono anual, a partir do requerimento administrativo 

feito em 28/09/2016. Publique-se. Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 43468 Nr: 675-76.2013.811.0049

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA CRESTANI - OAB:16.556 

/ OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [..] Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, para conferir a aposentadoria 

rural por idade ao trabalhador rural José Pereira de Sousa com 
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qualificação abaixo, e declarar o seu direito de perceber no mínimo um 

salário-mínimo por mês, inclusive abono anual na forma do art. 40 da Lei 

n.° 8.213/1991 e arts. 7.º, incisos VIII e XXIV, e 201, § 2.°, da CF e Leis nº 

4.090/1962 e nº 4.749/1965, nos termos retro expendidos, a contar do 

início da ação ocorrido em 13/03/2013 - (fl. 05), com imediata implantação 

do benefício no sistema de pagamento da autarquia requerida, conforme 

regra do art. 497, caput, do NCPC, tratando-se de verba de nítido cunho 

alimentar. CONCEDO à parte autora a TUTELA ANTECIPADA, visto que 

nesta fase o direito restou demonstrado, superando o conceito de prova 

inequívoca convincente à verossimilhança do alegado, que se revela no 

conceito de probabilidade. E este terminou não só atingido como 

ultrapassado pela certeza de que a parte autora é um trabalhador rural em 

regime de economia familiar e como tal tem direito ao benefício pretendido. 

Ainda mais contando com 70 anos, a informar a urgência não só por sua 

idade, mas pelo caráter essencial de que o autor é portador de câncer o 

que impede o mesmo de laborar no campo. Suma para implantação: José 

Pereira de Sousa, brasileiro, solteiro, lavrador, RG n.° 324.437 SSP/MA, 

CPF n.° 178.169.713-20, nascido em 08/02/1948, natural de L. da 

Pedra/MA, filho de João Sabino de Sousa e Luiza Pereira de Sousa, Rua B, 

Bairro: Vila Nova, Cidade: Vila Rica – MT; aposentadoria rural por idade; 

um salário-mínimo, com abono anual, a partir do início da ação proposta em 

13/03/2013. Correção monetária pelos índices previstos no manual de 

orientação de procedimentos para cálculos na Justiça Federal, a incidir, 

até o efetivo pagamento, uma única vez, desde o momento em que cada 

prestação se tornou devida. [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 55485 Nr: 1722-80.2016.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREISI KELLY DAMBROZ DE OLIVEIRA, 

JÉSSICA RODRIGUES ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770/MT, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11190

 RECEBO a denúncia por, preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos 

requisitos do artigo 41 do Código Processo Penal e a ausência das 

hipóteses do art. 395 do Código do Processo Penal.Considerando os 

critérios dos artigos 394 do Código do Processo de Penal, consigno que o 

procedimento será comum e o rito ordinário.Nos termos do Código de 

Processo Penal, artigo 396, determino a citação das denunciadas para 

responderem à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, na 

forma do artigo 396-A do mesmo diploma procedimental, devendo constar 

no mandado que, na resposta, poderão arguir preliminares e alegarem 

tudo que interesse à sua defesa, oferecerem documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo a intimação, quando necessário.O 

oficial deverá indagar às acusadas se possui advogado constituído ou 

condições para contratar um. Caso as acusadas declarem não possuírem 

condições para constituir advogado, voltem os autos conclusos para 

nomeação de defensor dativo.II. Defiro o pedido de juntada das folhas e 

certidões de antecedentes criminais em nome das acusadas, conforme 

requerido pelo MP.III. Determino, ainda, a realização de perícia em arma de 

fogo apreendida às fls. 28.IV. Havendo processo de execução penal em 

trâmite em desfavor das rés, proceda-se à comunicação do juízo 

competente, conforme determinado pela Resolução CNJ nº. 113/2007, 

artigo 20.V. Comunique-se o recebimento da denúncia ao Distribuidor 

desta comarca e ao Instituto de Identificação, bem como, proceda-se a 

alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC).Cumpra-se.Vila Rica/MT, 13 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 49637 Nr: 697-66.2015.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B.V FINANCEIRA S/A- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONY FELISBINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerc da certidão do oficial de justiça de fls. 61, "Certifico e dou fé, 

eu oficial de justiça infra-assinado, que: deixei de efetuar a Busca e 

Apreensão, do bem em tela: Qual seja Uma camionete TOYOTA HILUX, 

visto que segundo informações do 10º Comando de Policia militar local 

que: “Ele não é lotado nessa comarca esta designado em Barra do 

Garças”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61006 Nr: 1673-05.2017.811.0049

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MAICA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34.607/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 27, "CERTIFICO, e dou 

fé, em cumprimento ao mandado do MM.º Juiz Substituto desta Comarca, e 

extraído dos autos da Ação de BUSCA E APREENSÃO, processo nº 

61008, na qual figuram como Requerente ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO SICREDI LTDA e, como Requerido MARCIO MAICA DE 

ARAÚJO que desde em que me fora distribuído o respeitável mandado 

passei a procurar pelo bem a ser apreendido, constante no mandado, mas 

não consegui localizá-lo. Esclareço ainda, que no endereço constante no 

mandado, trata-se de um comércio “X Lanche” e em todas as vezes que 

me dirigi ao referido local, não localizei o bem a ser apreendido. Ante ao 

exposto DEIXEI de proceder a APREENSÃO DO BEM constante no 

mandado e devolvo ao Cartório para que sejam tomadas as providências 

cabíveis.

O referido é verdade."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 61270 Nr: 1837-67.2017.811.0049

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ARLENE PESSOA COSTA 

- OAB:15.201-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 36, " CERTIFICO, e dou 

fé, em cumprimento ao mandado do MM.º Juiz Substituto desta Comarca, 

extraído dos autos da Ação Cível, processo/código nº 61270, na qual 

figuram como requerente MARCOS FERNANDO DA SILVA e como 

requerido ESPÓLIO DE MARIA ELEUZA DA SILVA que no intuito de 

localizar o Manoel Messias Magalhães no dia 18/04/2018 me diligenciei à 

localidade denominada de Bom Jesus e lá estando, não encontrei a 

propriedade do Manoel Messias Magalhães, Sítio Nossa Senhora da 

Penha, conforme consta no mandado. Retornando à Vila Rica, fui ao 

escritório Profissional da Dr.ª Maria Arlene Pessoa Costa, Advogada do 

requerente para tentar saber da mesma se sabia do endereço do Manoel 

Messias com mais detalhes e precisão, mas o escritório estava fechado, 

isso às14:35 horas e o telefone da mesma, não atendia a s minhas 

ligações. Na data de hoje, novamente me dirigi ao escritório da Dr.ª Maria 

Arlene, mas novamente o encontrei fechado. Ante ao exposto DEIXEI de 

INTIMAR o MANOEL MESSIAS MAGALHÃES e devolvo à Segunda 

Secretaria para que sejam tomadas as providências cabíveis 

esclarecendo aqui, que em se tratando de interior, necessário que seja 

fornecido mais detalhes sobre a localização/endereço das partes, tipo, 

estradas de acesso, distância da Sede da Comarca, vizinhos e tudo que 
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possa facilitar a localização das partes, lembrando ainda, que nesta 

região, a maioria das propriedades rurais não possuem se quer uma placa 

indicativa..."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64191 Nr: 376-26.2018.811.0049

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASB, DFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO JOSÉ GONÇALVES 

FILHO - OAB:45848 /GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução da Prestação Alimentícia proposta por Adreina 

Santiago Barbosa, representado por sua genitora Dilma Ferreira Santiago, 

em face de Anoilton Lucas Barbosa, todos qualificados nos autos.

DETERMINO a intimação da parte exequente para que no prazo de 15 

(quinze) dias, adapte a peça executória, a fim de aditar os pedidos 

lançados, com o intuito de adequar as prestações ao rito de execução de 

alimentos por prisão, e/ou mesmo, por penhora, sob pena de 

indeferimento.

Destacando que, o título que embasa a pretensão executória detém 

natureza judicial e o presente procedimento reger-se-á pelas normas do 

art. 528 e ss. e pelo art. 523 e ss., todos do CPC, devendo assim, a parte 

exequente, indicar as prestações que abarcam cada rito.

DEFIRO a gratuidade de justiça diante da presunção de veracidade da 

afirmação da parte requerente de que não possui recursos suficientes 

para pagar as custas e as despesas processuais, nos termos do §3º, do 

Art. 99, da Lei 13.105/15.

Determino a expedição de ofício, com fulcro no artigo 529, do Novo Código 

de Processo Civil, ao empregador do Executado Sr., determinando que 

proceda com o desconto da pensão alimentícia em folha de pagamento, 

devendo o valor ser depositado na conta corrente n° 0515437-5, agência 

1653, Banco Bradesco, de titularidade da genitora da Exequente.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63244 Nr: 2933-20.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÉCIO LUIS TOSO, ANDERSON TOSO, 

ELISABETE NUNES TOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 49, " Certifico e dou fé, 

eu oficial de justiça infra-assinado, que: Em cumprimento aos respeitáveis 

mandados: 63244 e 63469, deixei de citar: a parte requerida neste: Décio 

Luis Toso, haja vista que: O respeitável mandado, não oferece 

informações de localização da parte requerida objeto deste, onde por sua 

vez, esclarece apenas o nome da propriedade rural a ser diligenciada, 

sendo: Faz. Vencedora, fato o qual, causa estranheza, uma vez que para 

tal incumbência, seja necessário o pagamento de diligencias do oficial de 

justiça, ressarcimento o qual, seja calculado de acordo com a 

quilometragem a ser percorrida, informação esta, a qual, não seja clara no 

respeitável mandado (endereço); esclareço ainda que: Causa estranheza 

o valor recolhido da diligencia sem informações da localidade; Causa 

estranheza o valor discrepante de diligencias com o mesmo objeto e parte 

requerida em diferentes execuções, no entanto em mesma localidade a 

ser diligenciada. Ante o exposto, devolvo o mandado a Central de 

mandados para as providencias. Endereço??????, Qualquer informação 

seja crucial na localização!".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63469 Nr: 3119-43.2017.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÉCIO LUIS TOSO, ANDERSON TOSO, 

ELISABETE NUNES TOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte exequente a se manifestar no 

prazo legal acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 50, "... Deixei de 

citar a parte requerida neste..."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 47412 Nr: 1331-96.2014.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTÁVIO MENDES DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, SÉRGIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da certidão do oficial de justiça de fls.65, "CERTIFICO, e dou 

fé, em cumprimento ao mandado do MM.º Juiz Substituto desta Comarca, 

extraído dos autos da Ação Cível, processo/código nº 47412, na qual 

figuram como requerente BANCO DO BRASIL S/A e como requerido 

OTÁVIO MENDES DO PRADO que no intuito de localizar o requerido, me 

dirigi por várias vezes, em dias e horários diferenciados ao endereço 

indicado no mandado, mas sempre encontrei a residência fechada, não 

tendo ninguém para atender-me. Com relação à segunda opção de 

endereço do mesmo, constante no mandado, necessário que a parte 

autora deposite a diligência para deslocamento do Oficial de Justiça até a 

fazenda do mesmo, situada aproximadamente a 320 Km (ida/volta) da 

Sede de nossa Comarca. Ante ao exposto, DEIXEI de CITAR o executado 

supracitado e devolvo à Segunda Secretaria.

 O referido é verdade."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 56286 Nr: 2176-60.2016.811.0049

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRENO MIRANDA DE FREITAS, ADALTO DE 

FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora a se manifestar no prazo 

legal acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 62, "CERTIFICO, e dou 

fé, em cumprimento ao mandado do MM.º Juiz Substituto desta Comarca, 

extraído dos autos da Ação Cível, processo/código nº 56286, na qual 

figuram como requerente BANCO DO BRASIL S/A e como requerido 

BRENO MIRANDA DE FREITAS e ADALTO DE FREITAS que no intuito de 

localizar os requeridos, nesta data, me dirigi À Avenida Jonas Pinheiro e lá 

estando, não encontrei nenhuma edificação com a numeração 242-b, 

constante no mandado como sendo o endereço dos mesmos. Nas 

proximidades desta numeração encontra-se o Hotel Samambaia, Auto 

Peças do Flávio e em seguida, a Drogaria do Fábio e supermercado Tend 

Tudo. Ante ao exposto, DEIXEI de CITAR os executados supracitados e 

devolvo à Segunda Secretaria.

 O referido é verdade.".

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 55159 Nr: 819-19.2018.811.0035

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elvandro C. A. Lopes-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Bossa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Tomczyk - OAB:10.073

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO estes autos a parte autora para que 

providencie o recolhimento da diligência do oficial de justiça visando o 

cumprimento do mandado de citação, por meio de guia a ser expedida 

acessando o menu Guias, Diligência do Oficial de Justiça, no 

site:http://www.tjmt.jus.br, bem como, para que decline telefone de 

contato visando a informação para acompanhar o Oficial de Justiça no 

cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46930 Nr: 495-63.2017.811.0035

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE IONDAS LIMA DE ANDRADE 

- OAB:22889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de julho de 

2018 às 09h00min, ocasião em que serão ouvidas as testemunhas 

indicadas e as que vierem a ser arroladas.

 Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência, dispensando-se a 

intimação do Juízo (art. 455, do CPC).

 A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação, caso a testemunha não compareça, será 

presumido que a parte desistiu da oitiva da testemunha (art. 455, § 2°, do 

CPC).

 Convoque as partes para comparecimento pessoal, ocasião em que será 

tomado o depoimento pessoal das mesmas, sob pena de confesso, 

conforme o artigo 385, § 1º, do CPC.

 Ciência ao MPE.

 Intimem-se. Às providências.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54790 Nr: 670-23.2018.811.0035

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kelly Moraes Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NESEIR MORAES MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONEL NASCIMENTO 

CARVALHO JUNIOR - OAB:46428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Ref.12 Considerando, que a parte autora comprovou sua condição de 

hipossuficiência através dos documentos colacionados aos autos defiro a 

assistência judiciária gratuita em seu favor. Anote-se.

 No que se refere, ao pedido de reconsideração da decisão que indeferiu 

a tutela de urgência indefiro o pedido da parte autora, porquanto não há 

que se reconsiderar o quanto já decidido.

 No mais, aguarde-se a realização da audiência de interrogatório 

anteriormente aprazada.

 Às providências.

________________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 45595 Nr: 1892-94.2016.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kelle Aparecida Almeida dos Santos, Rafael 

Rezende Rodrigues, Izabel Rodrigues Pereira, MARCOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN BRUNO GARCIA DE 

LIMA - OAB:22596/O, Alcir Oliveira da Silva - OAB:1577-A/MT, ALINE 

PEREIRA FERREIRA - OAB:OAB/GO 43-798, Defensoria Pública da 

Comarca de Alto Garças-MT - OAB:, NELSON OLIVEIRA BATISTA - 

OAB:OAB/MT 19.423-A

 Vistos etc.

 Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Pùblico. Em 

respeito, ao princípio do contraditório, dê-se vista dos autos as defesas 

dos réus, para que se manifestem sobre os embargos de declaração de 

ref. 349, no prazo de 02(dois) dias.

 Às providências. Cumpra-se.

________________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54355 Nr: 505-73.2018.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE ARGUELLO TRISTÃO, 

WILKER JHONYTANN RIBEIRO DA SILVA, VANDERSON PEREIRA DE 

SOUZA, BRUNO DE MOURA AMANCIO, VINICIUS ALVES CORREIA 

BARZOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Alto Garças-MT - OAB:, JOÃO FAUSTINO NETO - 

OAB:10364-A

 Dessa forma, diante do exposto e, nos termos do art. 310 c.c. art. 312 e 

313, todos do CPP, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

dos acusados PAULO HENRIQUE ARGUELLO TRISTÃO e VANDERSON 

PEREIRA DE SOUZA, mantendo-a até ulterior deliberação em contrário.II – 

DA DEFESA PRELIMINARTendo em vista que até a presente data não 

foram apresentadas defesas em favor dos acusados Wilker Jhonytann 

Ribeiro da Silva e Bruno de Moura Amancio, intimem-se os acusados 

pessoalmente para que constituam novos patronos ou informem a sua 

impossibilidade. Em caso de impossibilidade ou no silêncio, nomeio desde 

já a DPE para que proceda com a defesa dos acusados. Quanto às 

respostas a acusação apresentadas em favor dos acusados Vinicius 

Alves Correia Barzotto, Paulo Henrique Arguello Tristão e Vanderson 

Pereira de Souza, respectivamente às refs. 23 e 39, dou-me por ciente e 

postergo suas análises para período posterior à apresentação de defesa 

preliminar pelos demais acusados.Ciência ao Ministério Público e às 

defesas.Cumpra-se e expeça-se o necessário.LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHO Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010069-81.2011.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

MIRELLY DORNA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA OAB - MT0008322A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR RODRIGUES PEREIRA (EXECUTADO)

 

Vistos etc. Procedo às buscas ao endereço do requerido nos órgãos 

credenciados ao TJMT, conforme extrato em anexo. Tendo em vista, que a 

pesquisa restou infrutífera intime-se a parte autora para que se manifeste 

requerendo o que dê direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Às providências. 

Cumpra-se. ________________________________________ LENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010081-61.2012.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

VALDESSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUENESSE DYOGO DO CARMO OAB - MT0010286A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

PRISCILA KEI SATO OAB - MT0015684S (ADVOGADO)

 

Vistos etc. Sobre os embargos de declaração intime-se a parte requerida 

para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, com o decurso 

do prazo, tornem-me conclusos para deliberações pertinentes. Às 

providências. Cumpra-se. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-31.2013.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ERALDO BALDUINO DA SILVA (REQUERENTE)

DURCIENE CANDIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM OAB - MT0007542A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO PEREIRA OAB - GO0013608A (ADVOGADO)

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

 

SENTENÇA. Vistos etc. Trata-se de Reclamação proposta por DURCIENE 

CANDIDA DE SOUZA e ERALDO BANDUINO DA SILVA em face de 

ELETROKASA, todos qualificados na inicial. Nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95, dispenso o relatório, passando diretamente à fundamentação e 

dispositivo da sentença. 1. FUNDAMENTAÇÃO Aduz a reclamante que 

efetuou a compra de um colchão perante a loja reclamada, compra que 

precisou ser cancelada, entretanto não houve a restiuição do valor pago. 

Primeiramente é importante observar que o ponto central do litígio cinge-se 

à verificação da ocorrência da restituição do valor pago de R$ 290,00 

(duzentos e noventa reais) pela parte autora à reclamada. Analisando os 

extratos apresentados, verifico que o lançamento da compra no cartão da 

parte autora ocorreu em 08/02/2013. Em 18/02/2013 consta a restituição 

do crédito integral de R$290,01 (duzentos e noventa reais e e um centavo) 

ao cartão da autora, mesmo antes de ter sido realizado o pagamento das 

três parcelas referentes ao negócio entabulado. Assim, tendo em vista a 

devolução do crédito aos autores referente ao valor de R$ 290,00 

(duzentos e noventa reais), conforme comprovado nos autos, não há que 

se falar em restituição do valor pago ou reconhecimento de qualquer dano 

dele advindo. 3 DO DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido da parte autora e EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos 

termos do inciso I do art. 487 do NCPC. PRIC. Após, o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações legais. SABRINA 

ANDRADE GALDINO RODRIGUES Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010079-57.2013.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA DE ALMEIDA EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUENESSE DYOGO DO CARMO OAB - MT0010286A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. A 

parte promovente, embora devidamente intimada (ID n.7165269) para a 

audiência de conciliação, deixou de comparecer e não apresentou 

qualquer justificativa. Neste aspecto, qualquer justificativa quanto à 

impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser feito até a 

abertura dos trabalhos, ainda mais quando representada por advogado. 

No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória e, 

nesse sentido, dispõe o Enunciado nº 20 do FONAJE - Fórum Nacional dos 

Juizados Especiais: O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. Em 

caso de ausência da parte promovente, em qualquer das audiências, o 

artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 prevê a extinção do processo, vejamos: 

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. Pelo exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do 

artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em consequência, condeno a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado nº 28, do FONAJE. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. P. R. I.C. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-73.2017.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR FERREIRA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES BARBOSA DE QUEIROZ OAB - MT11759/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZILDENE CRUZ DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

SENTENÇA. Vistos etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento, mormente após ausência da requerida em audiência de 

instrução. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por Ademar 

Ferreira de Queiroz em desfavor de Zildene Cruz de Araújo. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte autora. Com efeito, a regra do Novo Código de 

Processo Civil estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo 

do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Em síntese, sustenta a parte reclamante que é credora 

da parte reclamada no total de R$ 3.633,76 (três mil e seiscentos e trinta e 

três reais e setenta e seis centavos),referente ao não pagamento do 

aluguel dos meses de junho, julho e parte do mês de agosto e referente a 

taxa de água e despesa com conserto de uma fechadura do imóvel. 

Nota-se que a reclamada fora regularmente intimada, deixando de 

comparecer à audiência de instrução, tornando-se, dessa forma, revel. 

Logo, o reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida que se impõe. É 

cediço que a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação 

imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os 

fatos alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte haja com 

contumácia, ou seja, deixe de contestar os fatos articulados pelo autor, 

prevê a legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, 

descumprido o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no 

caso. De outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é 

absoluto, uma vez que a presunção de veracidade pode ser afastada 

diante das circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 130 do 

Código de Processo Civil, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento 

das partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, 

indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nesse 

sentido, necessário acrescentar que “a falta de contestação, quando leve 

a que se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os 

fatos deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova 

pelo réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, 

entretanto, de documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos 

se passaram de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que 

considerar o que deles resulte e não se firmar em presunção que se 

patenteia contrária à realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo 

Civil e legislação processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da 

lavra de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). 

Partindo dessa premissa, os fatos alegados pela parte reclamante 

somente não se reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da 
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convicção do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, além da 

inércia da reclamada, a pretensão se mostra devidamente amparada 

documentalmente, em especial pela juntada pela parte autora do contrato 

de locação realizado entre as partes, notificação extrajudicial, AR ( Aviso 

de Recebimento), nota fiscal da fechadura, recibo de pagamento da 

serralheria/conserto da porta/fechadura e cópia do pagamento da taxa de 

água. Assim, outro caminho não há a não ser aplicar os efeitos da revelia 

e julgar procedente a pretensão. Ante o exposto, DECRETO a revelia da 

reclamada e JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na peça inicial e, 

por consequência, CONDENO a parte reclamada a pagar à parte autora a 

importância de R$ 3.633,76 (três mil e seiscentos e trinta e três reais e 

setenta e seis centavos), acrescidos de correção monetária pelo índice 

INPC e juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, 

CTN), a contar a partir da citação, e, o faço, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Intimem-se. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz 

de Direito

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 40898 Nr: 445-60.2017.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAJARI ENERGÉTICA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Patriota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12129-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 40898

Intime-se a parte requerente para que deposite em juízo, o valor 

remanescente dos honorários periciais, 50% (cinquenta por cento), no 

prazo de 10 (dez) dias, ante a conclusão da avaliação determinada. Com o 

depósito, proceda-se o levantamento da quantia, em favor da perita 

nomeada, mediante alvará, atentando-se a conta bancária informada às 

fls. 103.

Alto Taquari/MT, 04 de maio de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 43580 Nr: 2052-11.2017.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antônio Carrijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO DIAS DE SOUSA - 

OAB:36113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido contido na inicial para 

condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 76.522,55 (setenta e seis 

mil quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos) ao autor, 

ficando resolvido o mérito da causa, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Considerando o princípio da sucumbência 

condeno a parte ré no pagamento das despesas processuais e 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, com fulcro no § 2º do art. 85 do CPC. Transitada em 

julgado, arquivem-se.P.I.Alto Taquari/MT, 4 de maio de 2018.Fabio Alves 

CardosoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 43921 Nr: 2234-94.2017.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sul de Mato Grosso Ltda - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amarildo Borges dos Santos, Amarildo Borges 

do Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6.358-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. nº 43921

Defiro o pedido contido na Ref.37, para determinar a correção da 

autuação, fazendo constar “Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL”.

Intime-se o executado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague a 

integralidade da dívida, sob pena de aplicação de multa no percentual de 

10% (dez) por cento sobre o valor corrigido, sem prejuízo dos atos 

processuais necessários à expropriação de tantos bens quantos forem 

necessários para a satisfação da obrigação.

Não tendo o devedor procurador constituído nos autos, sua intimação 

deverá ser realizada na forma do art. 513, § 2º, II, do CPC.

 Transcorrido o prazo sem pagamento, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que a parte executada, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do 

CPC).

 Por fim, saliento que transcorrido o prazo para pagamento, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, para que seja levada a protesto, nos termos do art. 517 do CPC, 

que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, do mesmo Codex.

 Alto Taquari/MT, 04 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 43034 Nr: 1718-74.2017.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sul de Mato Grosso Ltda - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Pereira Marçal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6.358-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Ante a concordância expressa da parte exequente e concordância tácita 

da parte executada, HOMOLOGO a avaliação do bem penhorado nos 

autos.

 Designo como leiloeiro judicial oficial para realização de hasta pública do 

bem penhorado o Sr. José Pedro Araújo, leiloeiro oficial e rural 

credenciado neste Juízo.

 Expeça-se o necessário.

Alto Taquari/MT, 4 de maio de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44869 Nr: 2706-95.2017.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Paula de França Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filhho - 

OAB:4.482 OAB/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 44869

 Intime-se o autor para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o 

pedido de Ref.31, sob pena de extinção.

Alto Taquari/MT, 04 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 40901 Nr: 447-30.2017.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAJARI ENERGÉTICA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor Cezar Priori, Tania Janete Priori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LEITE DE BARROS 

ZANIN - OAB:12129-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 40901

Intime-se a parte requerente para que deposite em juízo, o valor 

remanescente dos honorários periciais, 50% (cinquenta por cento), no 

prazo de 10 (dez) dias, ante a conclusão da avaliação determinada. Com o 

depósito, proceda-se o levantamento da quantia, em favor da perita 

nomeada, mediante alvará, atentando-se a conta bancária informada às 

fls. 107.

Em relação aos valores depositados à título de caução, em favor do autor, 

já foi autorizado o seu levantamento, conforme consta na sentença de fls. 

224.

Alto Taquari/MT, 04 de maio de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36842 Nr: 333-28.2016.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joraci Carvalho de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAIDONIR REZENDE ARAÚJO - 

OAB:18606/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, é tempestivo o Recurso de Apelação interposto 

pelo Requerido no evento ref: 39. Ante a tempestividade, INTIMO a parte 

Apelada, para que, querendo, no prazo legal, apresente suas 

Contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 45288 Nr: 2926-93.2017.811.0092

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RLdS, Elisângela Leandro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): instituto nacional de seguro social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA - 

OAB:216936

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, é tempestiva a contestação apresentada no evento 

ref: 11. Ante a tempestividade, INTIMO a parte Requerente, por meio de 

seu advogado, para que, querendo, no prazo legal, apresente Réplica à 

Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46582 Nr: 417-58.2018.811.0092

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANILSON NEVES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O, RICARDO NEVES COSTA - OAB:OAB/MS 

11.060-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 46582

Diante da certidão de fls. 59, intime-se o requerente para, no prazo de 10 

(dez) dias, se manifestar ao recolhimento das diligências complementares 

do oficial de justiça.

 Alto Taquari/MT, 03 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30900 Nr: 402-65.2013.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemir Rambo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRENCO - COMPANHIA BRASILEIRA DE 

ENERGIA RENOVAVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcir Oliveira da Silva - 

OAB:15077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Vieira Loubet - 

OAB:4899/MS

 Cód. nº 30900

DECISÃO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela embargante em face 

da sentença lançada nos autos.

 Aduziu a parte embargante que houve omissão/contradição no que diz 

respeito à fundamentação de fato e de direito, decisão ultra petita e 

distribuição do ônus sucumbencial.

 Pede a correção dos vícios apontados e a reforma da sentença.

É o relatório.

DECIDO.

Pois bem, em que pese os argumentos lançados pela parte embargante, 

entendo que a sentença exarada não possui qualquer omissão ou 

contradição.

Na realidade, tem-se um descontentamento com a Justiça da decisão, cujo 

meio cabível para impugnação não é o escolhido pela parte, mas recurso 

próprio à superior instância.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial:

“Efeitos modificativos. Os embargos de declaração não são palco para a 

parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. 

Por isso não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos 

quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de 

Processo Civil” (STJ - Corte Especial, ED no REsp 437.380, Min. Menezes 

Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05).

ANTE O EXPOSTO, conheço mas REJEITO os embargos declaratórios, 

mantendo-se inalterada a sentença.

Intimem-se.

 Alto Taquari/MT, 12 de abril de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46871 Nr: 523-20.2018.811.0092

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALL - América Latina Logística Malha Norte S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÃO IDENTIFICADO (km 421+700 AO 421+710)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FERNANDO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:15104, Gustavo Gonçalves Gomes - 

OAB:266.894-A/SP, SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS - OAB:6564/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes 

autos com o fim de intimar a parte interessada, por meio de seu advogado, 

a proceder o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46871 Nr: 523-20.2018.811.0092

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALL - América Latina Logística Malha Norte S.A.
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÃO IDENTIFICADO (km 421+700 AO 421+710)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FERNANDO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:15104, Gustavo Gonçalves Gomes - 

OAB:266.894-A/SP, SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS - OAB:6564/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, com base no art. 563 do NCPC, defiro a liminar para 

determinar a reintegração de posse do imóvel descrito na inicial, em favor 

da autora, devendo os réus e todas as demais pessoas que se 

encontrarem no local desocuparem a área, no prazo de 15 (quinze) dias, 

podendo os invasores retirar seus pertences pessoais e materiais 

utilizados na construção das moradias, às suas expensas. Fixo, desde já, 

multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de 

transgressão desta decisão, a fim de evitar nova turbação ou esbulho 

(art. 555, parágrafo único, I, do NCPC).Expeça-se Mandado de 

Reintegração de Posse, ficando autorizado ainda o uso de força policial, 

em caso de necessidade.Após o cumprimento da liminar, CITEM-SE os 

réus para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem 

contestação (art. 564, parágrafo único, do NCPC). Alto Taquari/MT, 4 de 

maio de 2018.Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46873 Nr: 524-05.2018.811.0092

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALL - América Latina Logística Malha Norte S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CILSON JOAQUIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FERNANDO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:15104, gustavo gonçalves gomes - OAB:, 

SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS - OAB:6564/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 46873

Reintegração de Posse

RUMO MALHA NORTE – ALL – AMERICA LATINA LOGÍSTICA MALHA 

NORTE S/A, na pessoa de seu representante legal, ajuizou AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO LIMINAR em face de CILSON 

JOAQUIM DA SILVA, aduzindo que é legítima possuidora e proprietária do 

imóvel descriminado nas matrículas nº 7.762, 7.774 e 7.775 do CRI de Alto 

Araguaia/MT, equivalente a uma gleba de terras pastais e lavradias, 

situada no local determinado Fazenda Buriti Lage e Fazenda Cabeceira do 

Pontal, desmembrada da Fazenda Taquari, no Município de Alto 

Taquari/MT.

 A autora, ainda sob a denominação Rumo Malha Norte, venceu leilão 

especial para concessão onerosa da exploração do serviço público de 

transporte ferroviário de carga Malha Norte, celebrando Contrato de 

Concessão para exploração do Serviço em 19/05/1989 com a União 

Federal, por meio do Ministério dos Transportes.

Aduziu ainda que entre 21/02/2018 e 22/02/2018 a empresa de segurança 

patrimonial a seu serviço identificou que o réu havia invadido, sem 

autorização o imóvel mencionado, construindo no Km 423+535 AO 

423+603, uma cerca de arame farpado com palanques de madeira a 30,00 

metros do eixo da via férrea, com 68,00 metros de extensão, dentro da 

qual há plantações, um galinheiro e uma casa de madeira com 

aproximadamente 90,00 metros quadrados, os quais encontram-se na 

faixa de domínio da autora. Durante a realização da fiscalização o invasor 

foi devidamente notificado pelos fiscais acerca da ocupação indevida

Alegam que após a constatação, foi registrada a ocorrência através do 

Boletim de Ocorrência nº 2018/62025, no Município de Alto Araguaia/MT, 

permanecendo a invasão até a data da propositura da presente ação.

Relatam ainda que a Prefeitura de Alto Taquari/MT constatou a invasão, 

oficiando a empresa autora para que tomasse as providências 

necessárias.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que seja reintegrada na 

posse da área esbulhada.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 18/145.

É o relatório.

DECIDO.

Trata-se de ação em que a autora busca ser reintegrada na posse da 

área litigiosa – localizada no Km 423+535 AO 423+603, situada no local 

determinado Fazenda Buriti Lage e Cabeceira do Pontal, desmembrada da 

Fazenda Taquari, no Município de Alto Taquari/MT, onde foi construído uma 

cerca de arame farpado com palanques de madeira a 30,00 metros do 

eixo da via férrea, com 68,00 metros de extensão, dentro da qual há 

plantações, um galinheiro e uma casa de madeira com aproximadamente 

90,00 metros quadrados, o qual se encontra invadindo o domínio da linha 

férrea.

Primeiramente, ressalto que é preciso ter como norte nas ações 

possessórias a situação fática, não se discutindo a propriedade, tanto que 

o artigo 561 do Novo Código de Processo Civil estabelece os requisitos a 

serem provados pelo autor durante a instrução do processo, e entre eles 

não há qualquer indicação de situação jurídica a ser provada. Transcrevo 

o artigo 561 do Novo Código de Processo Civil:

 “Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou 

a perda da posse, na ação de reintegração.”

Sobre o tema, transcrevo os valiosos ensinamentos de Cristiano Chaves e 

Nelson Rosenvald:

"No juízo possessório, são exercitadas as faculdades jurídicas oriundas 

da posse em si mesma, não se cogitando de qualquer relação jurídica 

subjacente. De fato, nada impede que uma pessoa submeta uma coisa a 

seu poder, sem que a posse seja justificada por qualquer título jurídico e, 

mesmo assim, mereça proteção pelo sistema. Em síntese, tutela-se a 

posse com base no fato jurídico da posse. (...) Assim, o jus possessionis 

(possessório) tutela o direito de possuir pelo simples fato de uma posse 

preexistente hostilizada por uma ofensa concreta, sem qualquer 

discussão no tocante ao fenômeno jurídico da propriedade. (...) A tutela 

possessória pressupõe uma situação anterior de poder fático sobre o 

bem, tenha sido ela emanada de um ato-fato (ocupação do bem); de um 

direito real (usufruto) ou obrigacional (locação), ou mesmo do próprio 

direito de propriedade. Em qualquer dos casos, o titular da relação jurídica 

fundamentará a pretensão com base na posse que afirma exercer e não 

na qualidade de seu título. O jus possidendi é matéria estranha e alheia a 

essa discussão, abstraindo-se do exame da lide possessória a discussão 

acerca do direito subjacente ao que aconteceu no mundo dos fatos." 

(Direitos Reais, Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 5ª ed., 2008, p. 110-111)

In casu, ao que consta dos autos, em cognição sumária e superficial do 

conjunto fático-probatório, tenho que restaram satisfeitos todos os 

requisitos legais ensejadores da medida liminar instada pela autora.

Isso porque, a matrícula e os documentos juntados demonstram que a 

autora possui a concessão de exploração do serviço de transporte 

ferroviário de cargas, na denominada Malha Norte, através do Contrato de 

Concessão assinado em 19 de maio de 1989 com a União Federal, bem 

como a posse e propriedade da área explorada.

Além disso, o relatório da empresa que monitora a faixa de domínio da 

concessionária autora e as fotografias trazidas aos autos apontam a 

ocupação realizada pelos requeridos e confirmam, por ora, que o local foi 

esbulhado a partir do mês de fevereiro de 2018, além de que demonstram 

que a edificação de casebres no local está sendo feito a menos de 15 

(quinze) metros do eixo central da ferrovia, o que caracterizaria faixa de 

domínio público.

Igualmente, conforme ofício SMAMA 62/2017, com data do dia 01/12/2017, 

expedido pela Coordenadora Municipal de Agricultura e Meio Ambiente da 

Prefeitura de Alto Taquari/MT ao Coordenador da empresa autora, já 

relatava uma mobilização de pessoas que estariam delimitando lotes na 

área objeto da presente demanda, alertando ainda sobre possíveis 

invasões, necessitando de medidas a serem tomadas.

O esbulho está caracterizado também pelo Boletim de Ocorrência n. 

2018.62025.

Nesse cenário, ficou evidente que os réus invadiram parte da propriedade 

da autora, sendo que tal invasão data de menos de ano e dia (fevereiro de 

2018), ficando caracterizado o esbulho. Com isso, a autora se viu 

impedida de, naquele espaço, exercer atos típicos de domínio, 

principalmente de fiscalização e conservação da área tomada.

Ademais, a parte autora alerta que a faixa de domínio, local onde os 

requeridos estão invadindo, é uma extensão de segurança reservada 

para proteger os cidadãos que trafeguem, transitem ou cruzem as 

ferrovias, além de prover a segurança das edificações.

Outrossim, a permanência dos requeridos em área de segurança, como na 

faixa de domínio no presente caso, causa manifesto risco de acidente na 

área, acentuando que, na qualidade de concessionária de transporte 
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ferroviário, a autora tem o dever de manter a segurança do próprio 

serviço que vem sendo prestado, bem como dos cidadãos que trafegam 

próximo a linha férrea.

 Destarte, demonstrado o preenchimento dos requisitos legais, impõe-se o 

deferimento da liminar possessória.

ANTE O EXPOSTO, com base no art. 563 do NCPC, defiro a liminar para 

determinar a reintegração de posse do imóvel descrito na inicial, em favor 

da autora, devendo o réu CILSON JOAQUIM DA SILVA e todas as demais 

pessoas que se encontrarem no local desocuparem a área, no prazo de 

15 (quinze) dias, podendo os invasores retirar seus pertences pessoais e 

materiais utilizados na construção das moradias, às suas expensas.

 Fixo, desde já, multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para 

o caso de transgressão desta decisão, a fim de evitar nova turbação ou 

esbulho (art. 555, parágrafo único, I, do NCPC).

Expeça-se Mandado de Reintegração de Posse, ficando autorizado ainda 

o uso de força policial, em caso de necessidade.

Após o cumprimento da liminar, CITE o réu para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar contestação (art. 564, parágrafo único, do 

NCPC).

 Alto Taquari/MT, 4 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46873 Nr: 524-05.2018.811.0092

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALL - América Latina Logística Malha Norte S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CILSON JOAQUIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FERNANDO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:15104, gustavo gonçalves gomes - OAB:, 

SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS - OAB:6564/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atenção ao Provimento n.º 07/2017-CGJ, que dispõe sobre o novo 

sistema de recolhimento de diligências de Oficiais de Justiça, por meio de 

guia a ser emitida diretamente no site do egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (aba Serviços-Guias-Diligências), impulsiono estes 

autos com o fim de intimar a parte interessada, por meio de seu advogado, 

a proceder o devido recolhimento da diligência para cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36245 Nr: 122-89.2016.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE 

TORTORELLI - OAB:180242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a satisfação da obrigação, conforme certidão de Ref.141, 

julgo extinta a execução, nos termos do art.924, II do CPC.

Arbitro honorários advocatícios ao advogado nomeado para a defesa da 

parte executada no importe de 2 (duas) URH.

Sem custas nem honorários, tendo em vista as partes serem beneficiárias 

da justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

P.I.

Alto Taquari/MT, 04 de maio de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 38730 Nr: 1404-65.2016.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEDRIANO BARBOSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO OTAVIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:180242/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sigmar Maceió - 

OAB:16.463/O-MT

 Cód. nº 38730

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes Ref.40, 

para que produzam seus efeitos legais, ficando resolvido o mérito, nos 

termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil.

 Arbitro honorários advocatícios ao advogado nomeado para a defesa do 

autor em juízo no importe de 2 (duas) URH.

Com o trânsito em julgado, procedam-se às baixas e anotações 

necessárias, e arquivem-se os autos, independentemente de nova 

determinação.

Isento de custas e honorários por serem as partes beneficiárias da justiça 

gratuita.

P.I.

Alto Taquari/MT, 04 de maio de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22473 Nr: 190-78.2012.811.0092

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Belmiro Pereira da Costa - ME, Belmiro Pereira 

da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2.287-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

A parte exequente requereu a penhora on line de valores existentes em 

contas bancárias da parte executada.

 Atendendo ao pedido, foi realizada ordem de bloqueio de valores por meio 

do sistema BACEN JUD, cujo resultado foi negativo, conforme extrato 

juntado em anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Alto Taquari/MT, 7 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 14938 Nr: 485-28.2006.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fertibras S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Marcos Bortolás

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte 

Alves Pinto - OAB:6294-A/MT, Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 DECISÃO

A parte exequente requereu a penhora on line de valores existentes em 

contas bancárias da parte executada.

 Atendendo ao pedido, foi realizada ordem de bloqueio de valores por meio 

do sistema BACEN JUD, cujo resultado foi negativo, conforme extrato 

juntado em anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Alto Taquari/MT, 7 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 19756 Nr: 1367-82.2009.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Augustin
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Metalbras Comercio de Aços e Mateis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel da Cruz Muller Abreu 

Lima - OAB:MT/6177, Gabriel Gaeta Aleixo - OAB:SP/207681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

A parte exequente requereu a penhora on line de valores existentes em 

contas bancárias da parte executada.

 Atendendo ao pedido, foi realizada ordem de bloqueio de valores por meio 

do sistema BACEN JUD, cujo resultado foi negativo, conforme extrato 

juntado em anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Alto Taquari/MT, 7 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22830 Nr: 544-06.2012.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CECILIA LUNARDI & CIA LTDA ME, Roberto 

Carlos Lunardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

A parte exequente requereu a penhora on line de valores existentes em 

contas bancárias da parte executada.

 Atendendo ao pedido, foi realizada ordem de bloqueio de valores por meio 

do sistema BACEN JUD, cujo resultado foi negativo, conforme extrato 

juntado em anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Alto Taquari/MT, 7 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 19765 Nr: 1293-28.2009.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene Ferreira Mares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otilia Terezinha Oliveira da Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:7209-PR, Núbia Carla Luiz Mendes - OAB:14.335-B/MT, Roadam 

Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

A parte exequente requereu a penhora on line de valores existentes em 

contas bancárias da parte executada.

 Atendendo ao pedido, foi realizada ordem de bloqueio de valores por meio 

do sistema BACEN JUD, cujo resultado foi negativo, conforme extrato 

juntado em anexo.

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Alto Taquari/MT, 7 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 21494 Nr: 304-51.2011.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação Pio XII, Seylla Duarte Prata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Suzana Bonvino Esgueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Drielli Cristina Lopes dos 

Santos - OAB:23.648-A, Elaine Cristina Vilela Borges Melo - 

OAB:201921/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Trata-se de Ação de Execução em que a parte exequente pede a 

utilização do sistema Infojud para localização do endereço da parte 

executada no intuito de intimá-la para comparecimento na audiência de 

conciliação.

É o relatório.

DECIDO.

 Analisando os autos, verifico que a parte executada foi citada 

pessoalmente e não apresentou embargos nem nomeou bens à penhora.

Em diligência realizada pelo Oficial de Justiça, foi certificada a ausência de 

bens penhoráveis (fl. 35).

Pesquisas foram deferidas e realizadas junto ao Bacen Jud e Renajud na 

tentativa de localizar valores e veículos, porém, ambas sem êxito. (fls. 

43-44 e 48)

Designada audiência de conciliação, a parte executada não foi localizada 

para intimação.

 Nessa perspectiva, entendo que a utilização do sistema Infojud para 

localização do endereço da parte executada no intuito de intimá-la para 

comparecimento na audiência de conciliação não surtirá qualquer efeito 

prático, até porque ninguém é obrigado a fazer acordo, sobretudo porque 

as informações constantes nos autos indicam que atualmente a executada 

reside fora deste estado.

Ora, o não pagamento do débito mesmo após a citação, aliado à mudança 

de endereço para fora deste estado sem comunicação nos autos, indica 

claramente o desinteresse da devedora em celebrar acordo. Caso 

contrário, já teria procurado a credora ou a Secretaria deste juízo.

ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido formulado a fl. 58.

Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Alto Taquari/MT, 3 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 44929 Nr: 2739-85.2017.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROADAM JHONEI DE PAULA 

LEAL - OAB:14398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 44929

Diante da manifestação do requerente pugnando pela realização da 

audiência de conciliação, a fim de pactuar todos os direitos e deveres 

referentes à paternidade da menor (fl. 49), e diante da cota ministerial de 

fl. 53, determino a remessa deste feito ao Centro de Conciliação, para 

designação de sessão de conciliação/mediação, presidida por 

conciliador/mediador devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se as partes e seus respectivos defensores.

Alto Taquari/MT, 07 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 43328 Nr: 1879-84.2017.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO ROBERTO 

CARMINATTI COELHO - OAB:13586, Roadam Jhonei de Paula Leal - 

OAB:14398/MT, Welder Queiroz dos Santos - OAB:11.711/MT

 Cód. nº 43328

I – Apresentada resposta à acusação (fls. 299/308), verifico que não 

restaram evidenciadas as hipóteses de absolvição sumária previstas no 

artigo 397 do CPP, razão pela qual MANTENHO O RECEBIMENTO DA 

DENÚNCIA.

 II – Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 16/08/2018, às 
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13h45min. (Horário MT)

III – Intimem-se e/ou requisitem-se, o(s) acusado(s) e as testemunhas 

arroladas pelas partes, expedindo-se carta precatória para inquirição ou 

interrogatório aos que residirem fora da Comarca.

 VI – Intimem-se ainda o Ministério Público e a Defesa.

 Alto Taquari/MT, 07 de maio de 2018.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000063-50.2017.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

LAYRA HANNE BEFFART (EXEQUENTE)

JOSILENE NUNIS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLEN MARCIA NUNIS DE CASTRO OAB - MT14267/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA DAMASIO BARBOSA LOCATELLI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI Certidão de Impulsionamento Nos 

termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC , impulsiono estes autos 

por certidão com a finalidade de intimar a exequente para se manifestar 

acerca da carta precatória juntada aos autos na presente data. Alto 

Taquari - MT, 7 de maio de 2018. Mariângela Ferreira Cerantes Gestora 

Judiciário Portaria n.º 08/2018-DF SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ALTO TAQUARI E INFORMAÇÕES: Rua Altino Pereira de 

Souza, S/N, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 

78785-000 TELEFONE: (66) 34961609

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 42681 Nr: 1509-08.2017.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iran Negrão Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 DECISÃO

Diante do pedido de fl. 127, que veio acompanhado de atestado médico, 

redesigno a audiência para o dia 28 de junho de 2018, às 12h30min (MT).

Intimem-se as partes e testemunhas.

Expeça-se Carta Precatória à Comarca de Água Boa/MT para inquirição da 

testemunha Michael Santos Vitor (policial militar).

Sem prejuízo das determinações anteriores, intime-se o autor do fato, por 

meio de seu advogado, para se manifestar em face da proposta de 

suspensão condicional do processo apresentada pelo Ministério Público a 

fl. 118.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Alto Taquari/MT, 7 de maio de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55057 Nr: 521-74.2018.811.0084

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Pereira Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO PONTES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523, Quebio da Silva Alves - OAB:23.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para recolher a diligência do Senhor 

Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 50950 Nr: 1266-25.2016.811.0084

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JOSÉ DOS REIS CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, 

André Torres Baby, JAQUELINE COSTA SOUZA RAUPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALENTIN PERON - OAB:7524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para recolher a diligência do Senhor 

Oficial de Justiça.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 34963 Nr: 514-34.2008.811.0084

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rondobel Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios 

Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. M. Torrezão - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adrielli fernandes de Freitas - 

OAB:19062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 34963. Posto isso, diante da não comprovação de sucessão da 

parte executada, INDEFIRO o pedido de fls. 47/48 e 57/62 e, DETERMINO a 

intimação da parte exequente para no prazo de 10 (dez) dias dar 

prosseguimento no feito, apresentando o paradeiro do executado, ou bens 

penhoráveis, sob pena de suspensão da execução. Às providências. 

Apiacás-MT, 20 de abril de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto

Comarca de Araputanga

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 17/2018-DFO Exmo. Doutor Renato José de Almeida Costa 

Filho, MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Araputanga, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais; 

CONSIDERANDO o ofício n. 61/2018-DCP-DMP e a determinação do TCE – 

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso para que seja formada a 

Comissão Permanente de Inventário Físico Contábil – CIPF (Instrução 

Normativa SPA nº 01/2011) a fim de proceder ao inventário no período de 

07/05/2018 a 30/06/2018, em atendimento ao Plano de Gestão do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso; RESOLVE: Art. 1º - DESIGNAR para compor a 

Comissão Permanente de Inventário Físico Contábil – CIPF, as servidoras: 

Eliana Maria Mendes de Oliveira Caravier, matrícula 8566, Gestora Geral, 

Keyla Maria Pains de Oliveira, matrícula 8583, Gestora Administrativa 03 e 

Maria Sonia Duarte Viana, matrícula 8725, auxiliar Judiciária.Esta Portaria 

entra em vigor a partir de sua publicação. Publique-se, remetendo-se cópia 

ao Departamento de Material e Patrimônio do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.Araputanga-MT, 04 de maio de 2018.Renato José 

de Almeida Costa Filho Juiz de Direito e Diretor do Foro.

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51517 Nr: 1380-44.2012.811.0038

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Batista dos Santos, Dilene Rodrigues dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otoniel Raimundo de Souza, Maria Madalena 

Santos Sgrignoli, Ediano José Neves, Odiva Lopes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Vicente Andreotto Junior - OAB:MT/ 9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada da parte autora para que compareça nesta 

Secretaria a fim de indicar e retirar os documentos originais que deseja 

desentranhar dos autos físicos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 55326 Nr: 180-31.2014.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Jose Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana V. Borges Martins - 

OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT - 

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

correspondência/AR devolvido - ref. 19.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53786 Nr: 1156-72.2013.811.0038

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alvaro Marconi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araputanga/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vicente Andreotto Júnior - 

Procurador do Município - OAB:MT/ 9.207

 Intimação do advogado da parte autora para que compareça nesta 

secretaria a fim de indicar e retirar os documentos originais dos autos 

físicos que deseja desentranhar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 71270 Nr: 2790-98.2016.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Roberto de Freitas, Maria de Lourdes 

Borges Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT - 13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:MT - 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o autor, 

para que efetue o recolhimento das despesas de distribuição da carta 

precatória que será enviada a Comarca de GENERAL SALGADO-SP, com 

a finalidade de citar a parte requerida, devendo emitir a guia para 

pagamento no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com posterior 

juntada das guias nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 66692 Nr: 359-91.2016.811.0038

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCdS, ACSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Defensoria Pública - OAB:, Jackeline Oliveira da 

Silva - OAB:8310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alice Bernardete Parra 

Merino - OAB:MT - 12669, Jackeline Oliveira da Silva - OAB:8310, 

Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Católica Rainha da Paz - 

Fcarp - OAB:, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119

 Visto e bem examinado.Trato de AÇÃO DE ALIMENTOS - Lei n. 5.478/68 - 

interposta por A. C. S. P., devidamente representada por sua genitora 

ROSIMAR CRISTINA DA SILVA, em face de ADINEI PACHECO, em que 

durante o trâmite processual as partes compuseram um acordo, pendente 

de homologação(...) Isso posto, considerando que em havendo 

transação/acordo o exame do magistrado deve se limitar à sua validade e 

eficácia, entre os quais, se houve a efetiva transação, os transatores são 

titulares do direito que dispõem parcialmente, capazes de transigir e estão 

adequadamente representados, RESOLVO MÉRITO e o HOMOLOGO - art. 

269, III, do CPC/NCPC, art. 487, III, “b”.Condeno a(s) parte(s) no pagamento 

das taxas, despesas e custas processuais, pro rata – 50% (cinquenta por 

cento) -, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e somente poderão ser 

executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita – NCPC, art. 98, § 2º e 3º.Deixo de condenar a parte em 

relação aos honorários advocatícios de sucumbência em favor de fundo 

da Defensoria Pública, nos termos de precedentes do E. Tribunal de 

Justiça local, no sentido de que após a Emenda Constitucional n. 80 de 04 

de junho de 2014, não são mais devidos honorários advocatícios à 

Defensoria Pública, uma vez que foi conferida a esta instituição as 

prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público(...)Transitada em 

julgado a senteça, diante da comunicação de adimplemento, arquive com 

as baixas e anotações de estilo.Prescindível o Registro no caso – CNGC, 

art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença 

nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª 

Instância – Apolo ou PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 11099 Nr: 1286-77.2004.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erica Thronicke Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Zanatta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:MT - 15.416, Ricardo Mamedes - OAB:MT - 4243

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lauro Marvulle - 

OAB:3.110/MT

 Visto e bem examinado.

Trato de CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA SENTENÇA QUE RECONHECE A 

EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA - rito do CPC 

e NCPC, art. 523 e ss. -, tendo como partes credora/exequente RICARDO 

MAMEDES e devedora/executada NIVALDO ZANATTA, em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa e, novamente, penhora online 

através dos sistemas disponíveis, especificando a opção pelos 

BACENJUD e INFOJUD, retornando-me concluso para análise após o 

decurso do prazo necessário e cuja consulta da resposta verifico não 

localizado/bloqueado valor algum a ser transferido.

Isso posto, DETERMINO que intime o(s) credor(es)/exequente(s), por 

qualquer meio lícito, a fim de que indique(m) bens passíveis de penhora, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão pelo prazo de 1 (um) 

ano, arquivamento posterior ao decurso desse e início do curso do prazo 

prescricional intercorrente quando do arquivamento – NCPC, art. 921, III e §

§ -, sendo prescindível nova conclusão em caso de inércia da parte 

credora/exequente, salvo se forem encontrados bens penhoráveis.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 20670 Nr: 1674-38.2008.811.0038
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ovani Dias Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, art. 

794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925 -, assim como defiro 

eventual pedido de desentranhamento dos documentos originais que 

instruíram a ação, mediante a sua substituição por cópia reprográfica, que 

deverá ser certificado nos autos.

Com relação aos emolumentos e custas judiciais, salvo quanto aos valores 

despendidos pela parte vencedora da demanda e as despesas com 

diligências/transporte dos OJAs, salvo se proporcionou meios para o 

cumprimento do ato – CNGC, art. 649, § 5º, III c/c art. 648 -, correios e 

fotocópias, por não se constituírem custas ou emolumentos – CNGC, art. 

460, caput e § 2º; TJMT PLENO, Agravo Regimental Cível n. 

1000783-02.2017.8.11.0000, DJE n. 10042, de 20/6/2017, e Expediente 

CIA n. 0074599-34.2017.8.11.0000; CNJ, Pedido de Providências n. 

0002026-73.2015.2.00.0000; STF, RE n. 108.183 e ADI n. 3694; STJ, 

Recurso Repetitivo Tema n. 396, REsp 1144687/RS e Enunciado n. 190 da 

Súmula do STJ -, isenta a autarquia - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS - perante a Justiça do Estado de Mato Grosso - Lei 

Estadual n. 7.603/2011, art. 3º, I; Prov. 27/04 – CM, art. 4º, parágrafo 

único; CNGC, art. 460 e ss. -, inexistindo no presente feito a necessidade 

de ressarcimento de valores despendidos pela parte vencedora, uma vez 

que a parte adversa é beneficiária da assistência judiciária gratuita, 

contudo deverá realizar o pagamento/adimplemento das despesas com 

diligências de OJA, correios e fotocópias, eventualmente existentes, o que 

deverá ser certificado e exigido quando do trânsito em julgado. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 13692 Nr: 1487-35.2005.811.0038

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Radio Difusora Arco-Iris de Araputanga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - Procuradora da Fazenda Nacional - OAB:2287B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erica Aparecida Pacheco 

Mocker Paiva - OAB:10766/MT

 (...) Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO FISCAL, com resolução de mérito – 

CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Eventual penhora/arresto efetivada nos autos, fica prejudicada, devendo 

ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), expedindo o necessário.

Observado, in casu, que, quando da quitação da dívida, já havia se 

efetivado a citação da parte executada e angularizada a relação 

processual, impõe-se a incidência do ônus sucumbenciais relativos a 

taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios os quais 

fixo no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que condiz 

com os critérios constantes na legislação processual, levando-se em 

conta, em específico, o grau de zelo do profissional, a natureza e 

importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, uma vez que o 

pagamento do débito após o ajuizamento da execução fiscal e efetivada a 

citação, implica, em verdade, no reconhecimento do pedido – CPC, art. 26, 

caput/art. 90, caput, do NCPC.

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive.

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”,

P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 13316 Nr: 1244-91.2005.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FBdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Isso posto e o que mais consta nos autos do processo, diante do 

reconhecimento pelo credor da procedência das alegações da parte 

adversa, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, II/NCPC, art. 487, III, “a” -, e 

HOMOLOGO/JULGO PROCEDENTES os pedidos do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS nessa IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO para o fim 

de decotar/excluir o excesso apontado de R$. 2.199,74 (dois mil cento e 

noventa e nove reais e setenta e quatro centavos) e homologar o débito 

total de R$. 46.351,36 (quarenta e seis mil trezentos e cinquenta e um 

reais e trinta e seis centavos), sendo R$41.716,23 (quarenta e um mil 

setecentos e dezesseis reais e vinte e três centavos) para a parte autora 

e R$ 4.635,13 (quatro mil seiscentos e trinta e cinco reais e treze 

centavos) em relação aos honorários sucumbenciais, com data base em 

5/2017.Condeno a parte impugnada – NCPC, art. 90, caput e art. 91, caput 

- no pagamento das taxas, custas e despesas do processo existentes, 

bem como honorários advocatícios de sucumbência fixados no mínimo de 

10% (dez por cento) sobre o valor da diferença cobrada em 

excesso/proveito econômico obtido, considerando o grau de zelo do 

profissional, o fácil lugar de prestação do serviço, a natureza e a 

importância da causa previdenciária, o trabalho realizado pelo advogado e 

o tempo exigido para o seu serviço, com a concordância da parte adversa 

– NCPC, art. 85 e §§ 1º e 2º -, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 52401 Nr: 2332-23.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Beomar José da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lucia de Freitas Alvarez - 

OAB:MT - 8.311, Luiz Nelson Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiany Roberta Conceição 

- OAB:13004, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT - 3056

 (...)Isso posto, DECLARO SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo 

EXTINTA por sentença a EXECUÇÃO, com resolução de mérito – CPC, art. 

794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Eventual penhora/arresto efetivada nos autos, fica prejudicada, devendo 

ser liberado do ônus o(s) referido(s) bem(ns), expedindo o necessário.

Diante do pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em 

nome do beneficiário/do advogado do beneficiário, que tem poderes 

especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, quem deverá ser 

cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss.

Condeno a(s) parte(s) devedora(s)/executada(s) BANCO FINASA BMC 

S/A no pagamento das taxas, despesas e custas processuais 

eventualmente remanescentes, contudo deixo de fazê-lo em relação aos 

honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que o pagamento 

ocorreu de forma voluntária – NCPC, art. 523, § 1º -, obstando nova 

condenação quando da sentença de extinção pelo adimplemento da 

obrigação/eventual acréscimo de 10% (dez por cento) de honorários 

advocatícios decorrente do acréscimo legal pelo não pagamento voluntário 

– NCPC, art. 523, § 1º c/c art. 85, § 1º – já está incluso, obstando nova 

condenação quando da sentença de extinção pelo adimplemento da 

obrigação.

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. (...)

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000422-65.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM TEOFILO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA NASCIMENTO GOMES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000422-65.2017.8.11.0038 EXEQUENTE: JOAQUIM TEOFILO DA SILVA 

EXECUTADO: GLAUCIA NASCIMENTO GOMES Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 

53, caput, c/c CPC e NCPC -, tendo como partes $poloAtivo e 

$poloPassivo, em que intimada a parte credora/exequente para indicar o 

local onde se encontra(m) o(s) devedor(es), deixou o prazo transcorrer in 

albis. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. Não logrando êxito em declinar o local em que poderá(ão) ser 

encontrado(s) o(s) devedor(es), providência essencial ao regular 

andamento do feito, a extinção é medida que se impõe. A hipótese do § 4º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995, se aplica às execuções de título judicial e 

extrajudicial – Enunciado n. 75 do FONAJE, com redação aprovada no XXI 

Encontro – Vitória/ES. Isso posto, com fundamento no art. 53, § 4º, da Lei 

n. 9.099/1995, JULGO EXTINTO O PROCESSO/PEDIDO(S) e AUTORIZO a 

devolução do(s) documento(s) ao(s) credor(es)/exequente(s), caso 

algum original tenha sido apresentado/entregue na Secretaria do Juizado 

Especial quando do processamento. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive, 

entregando ao(s) credor(es) exequente(s), no caso de requerimento 

expresso, certidão do seu crédito como título para futura execução, sem 

prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor - 

Enunciado n. 75 do FONAJE, com redação aprovada no XXI Encontro – 

Vitória/ES. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica 

dispensado o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que 

estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou 

PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 4 de maio de 2018 - 13:37:32. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000424-35.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

MARIA DAS MERCES DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Município de Reserva do Cabaçal (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000424-35.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, MARIA DAS MERCES DA COSTA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE RESERVA DO 

CABAÇAL Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO - 

rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC - com 

pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA - 

NCPC, art. 300 e ss. -, em desfavor dos ESTADO DE MATO GROSSO e 

MUNICÍPIO DE RESERVA DO CABAÇAL-MT, em que a parte 

autora/requerente, entre pedidos outros e diante do não 

cumprimento/atendimento da decisão pela adversa, requeu o bloqueio de 

ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas de direito público 

interno, o que já foi realizado e o valor integral informado para o tratamento 

- R$. 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) - já está disponível para a 

expedição dos alvarás judiciais de levantamento de acordo com a 

necessidade da paciente, quem deve apresentar o necessário e requerer 

em prosseguimento. A parte que apresentar esse tipo de pedido deve 

juntar o orçamento especificado ou, se possível, a nota fiscal com a 

devida especificação dos serviços ou medicamentos, demonstrando de 

forma analítica o valor e os materiais utilizados na prestação do serviço 

judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, assim como os dados pessoais e 

bancários necessários à expedição do alvará de levantamento, pois a 

constrição se dá através do sistema BACENJUD, com posterior 

transferência para a conta única do Poder Judiciário e a liberação do 

Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – SISCONDJ – CNGC, art. 

1.319, § 2º -, pois necessários para autorizar o futuro levantamento. 

Ademais, porque trato de obrigação de prestação continuada, a parte 

beneficiária deverá apresentar receita médica ou relatório médico 

periodicamente, fixando para essa renovação/atualização o prazo 

esclarecido/indicado por profissional médico como necessário à revisão 

do tratamento, considerada a natureza da enfermidade, sob pena de 

perda da eficácia da medida – CNGC, art. 1.320, caput. Isso posto, 

DETERMINO que certifique sobre o decurso dos prazos em relação à 

decisão anterior e intime a parte requerente para ciência e providências, 

pois o valor disponível será disponibilizado de forma parcial e até o término 

do tratamento. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 7 de maio de 

2018 - 14:32:49. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000424-35.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

MARIA DAS MERCES DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Município de Reserva do Cabaçal (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000424-35.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, MARIA DAS MERCES DA COSTA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE RESERVA DO 

CABAÇAL Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO - 

rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC - com 

pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA - 

NCPC, art. 300 e ss. - em que a parte autora/requerente, entre pedidos 

outros e diante do não cumprimento/atendimento da decisão pela adversa, 

requereu o bloqueio de ativos/sequestro de valores das pessoas jurídicas 

de direito público interno. É necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada - CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. Após a confecção da minuta e seu protocolo pelo 

sistema BACENJUD, necessário para o bloqueio de ativos das pessoas 

jurídicas de direito público interno, no que tange às demandas que tenham 

por objeto o acesso às ações e aos serviços de saúde relativos ao 

Sistema Único de Saúde – CNGC, art. 1.319, caput e §§ -, tornando os 

valores informados indisponíveis, realizei a consulta e, por 

localizado/bloqueado valor suficiente e realizada a transferência para a 

conta judicial única, DETERMINO/REALIZE(O): a) a juntada do termo de 

constrição on-line/extrato nos autos do processo; b) a intimação do ente 

da Federação dessa constrição, através do advogado/procurador 

preferencialmente, a fim de que, caso queira, apresente manifestação no 

prazo de 5 (cinco) dias, inclusive esclarecendo sobre as regras 

administrativas de repartição de competências, se o preço apresentado 

não extrapola o valor praticado, caso o equipamento/medicamento não 

seja o único disponível, apresente os parâmetros dos preços adotados 

pelos planos de saúde, indique se há a possibilidade de aquisição imediata 

do produto/serviço por instituição pública ou privada vinculada ao SUS, 

individualizando-a para essa providência, informe o preço máximo de 

venda ao governo – PMVG, estabelecido pelo CMED, assim como se a 

questão foi apreciada pela Comissão Nacional de Incorporação de 

Tecnologias no SUS – CONITEC, se a(s) prescrição(ões) está(ão) em lista 

(RENAME/RENASES) ou protocolos do SUS e se são experimentais, 

registrados na ANVISA ou para uso off label; c) oficie ao Departamento da 

Conta Única com o objetivo de que vincule o depósito/valor transferido ao 
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processo em epígrafe, retornando-me concluso para eventual expedição 

do alvará de levantamento; d) intime a parte autora/requerente, por 

qualquer meio lícito, a fim de tenha ciência dessa constrição/bloqueio 

integral e requeira(m) em prosseguimento. Oportunamente, se necessário 

e caso haja interesse das partes manifestada de forma expressa, 

audiência de conciliação será designada. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/95, art. 19 -, sendo 

que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, 

o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da 

comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário, com URGÊNCIA. 

Intime. Às providências. Araputanga-MT, 4 de maio de 2018 - 16:17:51. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-27.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMIRO RIBEIRO LOPES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA (REQUERIDO)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000086-27.2018.8.11.0038 REQUERENTE: ZULMIRO RIBEIRO LOPES 

JUNIOR REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

CONHECIMENTO - rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e 

CPC/NCPC - com pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA - NCPC, art. 300 e ss. -, em que a parte autora/requerente, 

entre pedidos outros e diante do não cumprimento/atendimento da decisão 

pela adversa, requer o bloqueio de ativos/sequestro de valores das 

pessoas jurídicas de direito público interno. É necessário. Decido de forma 

sucinta e objetivamente fundamentada - CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. Após a confecção da minuta e seu 

protocolo pelo sistema BACENJUD, necessário para o bloqueio de ativos 

das pessoas jurídicas de direito público interno, no que tange às 

demandas que tenham por objeto o acesso às ações e aos serviços de 

saúde relativos ao Sistema Único de Saúde – CNGC, art. 1.319, caput e §§ 

-, tornando os valores informados indisponíveis, realizei a consulta e, por 

localizado/bloqueado valor suficiente e realizada a transferência para a 

conta judicial única, DETERMINO/REALIZE(O): a) a juntada do termo de 

constrição on-line/extrato nos autos do processo; b) a intimação do ente 

da Federação dessa constrição, através do advogado/procurador 

preferencialmente, a fim de que, caso queira, apresente manifestação no 

prazo de 2 (dois) dias, inclusive esclarecendo sobre as regras 

administrativas de repartição de competências, se o preço apresentado 

não extrapola o valor praticado, caso o equipamento/medicamento não 

seja o único disponível, apresente os parâmetros dos preços adotados 

pelos planos de saúde, indique se há a possibilidade de aquisição imediata 

do produto/serviço por instituição pública ou privada vinculada ao SUS, 

individualizando-a para essa providência, informe o preço máximo de 

venda ao governo – PMVG, estabelecido pelo CMED, assim como se a 

questão foi apreciada pela Comissão Nacional de Incorporação de 

Tecnologias no SUS – CONITEC, se a(s) prescrição(ões) está(ão) em lista 

(RENAME/RENASES) ou protocolos do SUS e se são experimentais, 

registrados na ANVISA ou para uso off label; c) oficie ao Departamento da 

Conta Única com o objetivo de que vincule o depósito/valor transferido ao 

processo em epígrafe, retornando-me concluso para eventual expedição 

do alvará de levantamento; d) intime a parte autora/requerente, por 

qualquer meio lícito, a fim de tenha ciência dessa constrição/bloqueio 

integral e requeira(m) em prosseguimento. Oportunamente, se necessário 

e caso haja interesse das partes manifestada de forma expressa, 

audiência de conciliação será designada. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/95, art. 19 -, sendo 

que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, 

o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da 

comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário, com URGÊNCIA. 

Intime. Às providências. Araputanga-MT, 7 de maio de 2018 - 17:31:52. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 19019 Nr: 50-51.2008.811.0038

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vicente Andreotto Junior - 

OAB:MT/ 9.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13241-A/MT

 Visto e bem examinado.

 Trato de AÇÃO em que requerido o desarquivamento dos autos e 

expedição de Alvará.

 DEFIRO o desarquivamento dos autos e INDEFIRO a expedição de Alvará 

em razão de que, realizada pesquisa junto ao sistema SisconDJ, este 

consta a liberação da quantia.

 Isso posto, DETERMINO que aguarde o prazo de 5 (cinco) dias para 

manifestação. Nada requerido, retorne ao arquivo.

 Cumpra.

 Às providên

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000016-10.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMILSON DAMACENO NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000016-10.2018.8.11.0038; Valor causa: 

R$ 15.670,50; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. REQUERENTE: EDIMILSON DAMACENO NOGUEIRA 

REQUERIDO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a 

CITAÇÃO de Vossa Senhoria, PARTE REQUERIDA, por todo o conteúdo da 

petição inicial, que se encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem 

como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada Tipo: 

Conciliação Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 14/06/2018 Hora: 15:30 (MT) no endereço ao final indicado. 

ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 
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petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não haverá 

prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas 

pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos. 

OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a,s) 

comparecer devidamente trajado(a,s) e portando documentos pessoais. 2) 

Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na 

web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. ARAPUTANGA - MT, 7 de maio 

de 2018 Atenciosamente, MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) DR. RENATO 

JOSÉ DE ALMEIDA COSTA FILHO. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, 

S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 

32611273

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 48290 Nr: 984-98.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odinéia Alirio Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Águas de Arenápolis Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e REVOGO a tutela 

antecipada concedida as págs. 34/36.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em verba 

honorária no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do artigo 82 e 85, § 2º, e incisos do CPC, observado o 

disposto no artigo 98, § 3º do CPC, caso seja beneficiária da justiça 

gratuita.Anoto que, ante a ausência de Defensor Público na Comarca, a 

parte autora deverá ser intimada pessoalmente.Após o TRÂNSITO EM 

JULGADO, o que deverá ser previamente certificado nos autos, AO 

ARQUIVO, mediante as baixas e anotações pertinentes.DECLARO esta 

sentença publicada com a entrega na Escrivania. DISPENSADO o registro 

na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.MARINA 

CARLOS FRANÇAJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 47891 Nr: 774-47.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eneth Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Flávia Uchoa - 

OAB:MT/18385-O, Helton George Ramos - OAB:11237-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a juntada TEMPESTIVA da contestação à ref. 28, nos termos do art. 

152, VI, CPC, impulsionam-se os autos intimando a parte autora via 

DJE/MT, por meio de seu procurador, para, querendo, apresentar 

impugnação à contestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 67630 Nr: 1408-38.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOANA GOMES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAYNE ANDRADE COTRIM - 

OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pretendida.Considerando que é de conhecimento público que os 

Procuradores do INSS jamais comparecem à audiência de instrução e 

julgamento, bem como que é de conhecimento deste Juízo que não há 

quadro suficiente de Procuradores Federais capazes de atender ao 

volume de audiências iniciais de conciliação em todo o Território do Estado 

de Mato Grosso, bem como em observância as especificidades da causa, 

e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, nos 

termos do art. 139, VI, do Código de Processo Civil, deixo de designar 

audiência de conciliação.CITE-SE a parte Requerida para, querendo, 

contestar a ação, no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos 

ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil.Por sua vez, 

havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal.Por oportuno, desde já 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 09 DE JULHO DE 

2018, ÀS 13H30MIN apresentando o rol de testemunhas ressalvados nos 

termos do art. 450 do NCPC.Com efeito, a designação precoce da 

audiência de instrução e julgamento justifica-se na efetividade do 

processo, economizando-se atos processuais, sendo certo que nenhum 

prejuízo redundará para a Autarquia demandada, uma vez que respeitado 

o prazo de resposta, ao passo que eventual questão prévia será 

prontamente analisada quando da audiência.OFICIE-SE à APS de 

Diamantino-MT para que, no prazo de 15(quinze) dias, encaminhe 

informações constantes do CNIS acerca da parte autora e, se casada ou 

em união estável, do respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE,  expedindo o  necessár io .Às 

providências.MARINA CARLOS FRANÇA,Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 67657 Nr: 1418-82.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA CORREIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada e, caso os autos 

apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. 

Considerando que é de conhecimento público que os Procuradores do 

INSS jamais comparecem à audiência de instrução e julgamento, bem como 

que é de conhecimento deste Juízo que não há quadro suficiente de 

Procuradores Federais capazes de atender ao volume de audiências 

iniciais de conciliação em todo o Território do Estado de Mato Grosso, bem 

como em observância as especificidades da causa, e de modo a adequar 

o rito processual às necessidades do conflito, nos termos do art. 139, VI, 

do Código de Processo Civil, deixo de designar audiência de 

conciliação.CITE-SE a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, 

no prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil.Por sua vez, havendo preliminares 

alegadas em sede de contestação, intime-se a parte requerente para se 

manifestar no prazo legal.Sem prejuízo, NOMEIO como perito-médico, 

independentemente de compromisso, o Dr. Arlan de Azevedo Ferreira, 

CRM-MT 1.444, com endereço à Rua Singapura, número 427, Casa 06, 

Condomínio Malibu Park, CEP 78430-000, na cidade de Cuiabá/MT, telefone 

(065) 9.9981-9047, para responder os quesitos apresentados pelas 

partes.DESIGNO o dia 26 de maio de 2018, as 09h30min, para realização 

da perícia médica, a ser realizada no prédio do Fórum desta Comarca (...) 

.O respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de em 20 dias (CPC, 

arts. 466 e 474). Faculto às partes, dentro do prazo de cinco dias, a 

indicação de assistentes técnicos (cuja intimação pessoal é dispensável), 

se ainda não indicados.INTIMEM-SE as partes a comparecerem na data 
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designada pelo perito, independentemente de nova conclusão. Caso as 

partes não tenham apresentado os quesitos, intimem-nas para os 

apresentarem no prazo de 10 (dez) dias....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 60417 Nr: 2587-41.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA VIANA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO. Diante do exposto, porque preenchidos os requisitos 

previstos na Lei n. 8.213/91 para a obtenção do benefício, RESOLVO O 

MÉRITO nos termos do artigo 487, inciso I do CPC e JULGO PROCEDENTES 

os pedidos formulados na petição inicial para DECLARAR o direito ao 

benefício de prestação continuada objeto da lide de PENSÃO POR MORTE 

em favor de MARIA APARECIDA VIANA SILVA, CONCEDER a tutela 

antecipada e DETERMINAR que o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS implante-o e pague o correspondente a 1 (um) 

salário-mínimo mensal e verbas trezenas, na qualidade de segurado 

especial rural, de forma vitalícia, a partir da data do requerimento 

administrativo.CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS a PAGAR as parcelas devidas e vencidas, corrigido monetariamente, 

a partir do vencimento de cada parcela/prestação, e juros de mora, a 

contar do requerimento administrativo - Lei n. 8.213/91, art. 74, II -, bem 

como os honorários advocatícios – CPC, art. 85, caput - fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação desta 

sentença, nos termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.A 

atualização monetária de benefícios de prestação continuada deve tomar 

como base o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e 

os juros moratórios devem seguir a remuneração da caderneta de 

poupança, salvo índice outro fixado no Recurso Extraordinário n. 

870.947/SE, analisado com repercussão geral reconhecida (art. 1º-F da 

Lei 9.494/1997).Com relação aos emolumentos, às despesas processuais 

e custas, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da 

demanda, isenta a autarquia - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS - perante a Justiça do Estado de Mato Grosso – art. 3º, I da Lei 

Estadual n. 7.603/2011, art. 4º, parágrafo único, do Prov. 27/04 - CM e art. 

460 da CNGC -, inexistindo no presente feito a necessidade de 

ressarcimento, por não adiantadas custas, uma vez que a parte adversa é 

beneficiária da assistência judiciária gratuita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66173 Nr: 644-52.2018.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Maria Souto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERDIGÃO – AGROINDUSTRIAL MATO 

GROSSO LTDA,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA DA SILVA TOLEDO - 

OAB:11495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...I. Atendidas as exigências estabelecidas no art. 463 da CNGC, e 

nada havendo a indicar que a parte requerente não faça jus ao benefício, 

DEFIRO a assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes 

do Novo Código de Processo Civil.Convém destacar que a concessão do 

benefício não possui caráter definitivo. A presunção de pobreza admite 

prova em contrário, nos termos do art. 100 do CPC, que poderá ser 

eventualmente realizada pela parte ex adversa.II. RECEBO a inicial por 

estar em conformidade com os preceitos legais dos artigos 319 e 320, 

ambos do Código de Processo Civil.III. Em consonância com o disposto no 

art. 334, do Código de Processo Civil, DESIGNO O DIA 16 DE MAIO DE 

2018, ÀS 09H45MIN, PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, a ser realizada pela conciliadora desta Comarca, devendo 

o réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando 

consignado que as partes devem estar acompanhadas por seus 

respectivos advogados ou defensores públicos.Anoto que, o não 

comparecimento injustificado da parte autora ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, ut § 8.º do art. 334 do CPC.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21203 Nr: 1586-65.2010.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milken Jacqueline Cenerini 

Jacomini - OAB:31722/PR, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I. Em prelúdio consigno que o presente feito encontra-se inserido na META 

2/2018 do CNJ, devendo ter prioridade de tramitação em relação aos feitos 

não inseridos na meta.

 II. Compulsando com vagar, verifica-se que foi determinado a intimação do 

autor para, no prazo de 05 dias, juntar aos autos o comprovante de 

recolhimento da distribuição da carta precatória, sob pena de extinção (fl. 

40), todavia, procederam com a intimação via AR (43), tendo este 

retornado por motivo mudou-se.

III. Assim, DETERMINO a intimação do requerente, via DJe, na pessoa de 

seu procurador, para que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do feito, nos termo do art. 485, § 1º, do 

CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 21915 Nr: 424-98.2011.811.0026

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Norma Suely Rodrigues de Assis Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizeti Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 [...] Posto isto, acolho parcialmente os embargos monitórios, de 

consequência, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE (artigo 487, I, CPC) o 

pedido inicial para o fim de, com supedâneo no artigo 702, §7º, do Código 

de Processo Civil, constituir de pleno direito o título executivo judicial no 

importe de R$ 7.788,00 (sete mil, setecentos oitenta e oito reais), corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento do cheque (STJ: "a 

correção monetária não se constitui em um plus, não é uma penalidade, 

sendo, tão-somente, a reposição do valor real da moeda, corroído pela 

inflação” - REsp 202.176), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

desde a citação.Condeno o embargante, ora réu, ao pagamento das 

custas, despesas processuais e verba honorária ao(s) advogado(s) do 

requerente, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor do débito 

atualizado (artigos 82, § 2º e 85, § 2º, ambos do Código de Processo 

Civil).Preclusa a via recursal, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e 

aguarde-se, pelo prazo de 10 (dez) dias, manifestação do requerente, 

findo o qual, sem provocação do juízo, ARQUIVEM-SE, com as anotações 

e baixas de estilo.DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na 

Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 11146 Nr: 1245-15.2005.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Perovano da Silva Miranda, Paula Perovano 

de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Regina Souza Ramos 

- Procurador do Estado de Mato Grosso - OAB:Procuradora

 Vistos...

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA tendo como exequentes as em 

epígrafe em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa jurídica de 

direito público interno) em que, entre um ato e outro, foi determinado que 

as exequentes apresentassem planilha de débito atualizada em 

conformidade com a decisão proferida as fls. 315/316, todavia, há 

discrepância no cálculo apresentado as fls. 318/319 e, em que pese 

devidamente intimado, o executado não se manifestou, razão pela qual 

DETERMINO, sucessivamente: a) elaboração do cálculo pela Contadoria do 

Juízo; b) intimação das partes acerca do cálculo elaborado; c) expedição 

de ofício requisitório de Precatório (créditos cujo valor seja superior a 256 

UPF/MT)/Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos com valor igual ou 

inferior a 256 UPF/MT); d) após a expedição e antes de encaminhamento 

ao Tribunal de Justiça do Estado, que se intime as partes do teor do ofício 

requisitório.

INTIME-SE o credor para apresentar dados bancários e pessoais, para 

fins de quitação do crédito, pena de sintomática suspenção do processo 

por falta de interesse.

Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO a sua 

remessa ao Exmo. Presidente do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso – CF, art. 100; CPC, arts. 534 e 910 CPC, Lei Estadual n. 

7.894/2003; Enunciado n. 4, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT.

CUMPRA-SE mediante certificações necessárias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 2398 Nr: 313-71.1998.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Eduardo Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Milton do Prado Gunthen - 

OAB:3976/MT

 Vistos.

 Considerando da data do pedido de dilação de prazo até a presente já 

decorreram mais de 02 (dois) anos sem qualquer providências da parte 

autora, intime-se o exequente PESSOALMENTE e através do seu 

ADVOGADO constituído para que manifeste-se a respeito do interesse em 

prosseguir com a ação e promover o que lhe compete, bem como juntar 

planilha de débito atualizada, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da 

CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que deverá ser indicada 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução (art. 

1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, o não atendimento do determinado, no referido prazo, 

ocasionará a extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos 

do que dispõe o artigo 485, III e §§ 1º e 2º, do CPC e artigo 2º do 

Provimento 84/2041.

 Transcorrido o prazo supra in albis, tornem-me os autos conclusos para 

sentença.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 48080 Nr: 878-39.2015.811.0026

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciana Rainha Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MENDES TAVARES - 

OAB:5686

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abdilatif Mahamed Tufaile - 

OAB:12848-A/MT

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a embargada, senhora 

Luciana Rainha Ferreira, através de seu advogado constituído, para, no 

prazo legal, apresentar impugnação aos presentes embargos.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62829 Nr: 4030-27.2017.811.0026

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO GÓES DE ARAUJO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA DE FATIMA SOUZA, Filiação: 

Maria Andreia de Souza, data de nascimento: 25/07/1969, brasileiro(a), 

natural de Araputanga-MT, casado(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Ação de Divórcio Litigioso.

Despacho/Decisão: Vistos etc.1. Defiro o benefício processual da 

gratuidade da justiça à Requerente, observado o teor dos documentos que 

instruem a inicial e pelo fato de ser assistida pela Defensoria Pública.2. 

Deixo de ordenar a citação da(o) ré(u) para comparecimento em audiência 

de conciliação ou mediação a que faz referência o art. 695, do Código de 

Processo Civil, porque, de acordo com a inicial, o(a) requerido(a) 

encontra-se em lugar incerto e não sabido, inclusive em consulta ao 

Sistema de Informações Eleitorais não foi possível localizar o(a) 

requerido(a), devendo ser citado por edital, o que demanda tempo, 

circunstância que retardaria o andamento do feito, em contraste com o 

princípio da celeridade.3. Cumpra a Secretaria as seguintes 

providências:a)Processe-se em segredo de justiça (NCPC, art. 189, 

II).b)Proceda-se a citação por edital de MARIA DE FÁTIMA SOUZA, 

fixando-o no átrio do fórum e publicado no website do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, para, querendo, oferecer contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia (CPC/2015, art. 

344).c)Após, voltem-me conclusos para adotar as providências 

preliminares a que faz referência o art. 347, do CPC.Arenápolis, 18 de 

outubro de 2017.Luis Felipe Lara de SouzaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Dayanne Dantas 

Rodrigues, digitei.

Arenápolis, 07 de maio de 2018

Marcello Andrade Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46376 Nr: 1845-21.2014.811.0026

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FABRÍCIO REIS TELES, Cpf: 

03521608530, Rg: 09940950, Filiação: Elza Rodrigues Reis e Luiz Augusto 

de Alcantara Teles, natural de Salvador-BA, solteiro(a), Telefone 

4796613305. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Autos n. 1845-21.2014.811.0026 (46376)S E N T E N Ç AVistos, 
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etc.Trata-se de ação declaratória de união estável consensual c/c 

dissolução e partilha de bens, ajuizada por Marlene Queiroz Rodrigues e 

Fabrício Reis Teles, visando obter o reconhecimento e a dissolução da 

sociedade de fato.Aduziram os requerentes que conviveram por 

aproximadamente 04 anos, sendo que dessa união não adveio o 

nascimento de menores. Pugnando, desta forma, pela dissolução da união 

com a realização da partilha dos bens.É o relato. Passo a decidir.A família 

constituída fora do vínculo matrimonial constitui uma realidade em nossa 

sociedade, contando, inclusive, com a proteção constitucional, conforme 

se verifica no art. 226, § 3º da Constituição Federal:Art. 226. A família, 

base da sociedade, tem especial proteção do Estado.(...) § 3º - Para efeito 

da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a 

mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em 

casamento.Tal comando constitucional, também encontra previsão legal no 

nosso Código Civil, o qual prevê em seu artigo 1.723, que é reconhecida 

como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, 

configurada na convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida 

com o objetivo de constituição de família.No caso vertente, a relação do 

casal perdurou por aproximadamente 04 anos, caracterizando a simples 

existência de união estável entre as partes, de modo que não há qualquer 

incontroversa, dessa forma o reconhecimento e dissolução da união 

estável é medida que se impõe.Da partilha dos bensNa vigência da união 

estável, aplica-se, no que couber, o regime de comunhão parcial de bens, 

tudo nos exatos termos do art. 1.725 do Código Civil.Isso significa que, 

ocorrendo a separação dos companheiros, a partilha dos bens adquiridos 

pelo esforço comum deve ser feita em partes iguais.Nesse sentido, já se 

posicionou o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:APELAÇÃO 

CÍVEL - UNIÃO ESTÁVEL - RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE 

SOCIEDADE DE FATO E PARTILHA DE BENS – MÓVEIS E IMÓVEIS 

ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA VIDA EM COMUM - PARTILHA - 

PARTES IGUAIS - IMPOSIÇÃO LEGAL. ART. 1725 CC - EQUIPARAÇÃO AO 

REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DISTRATO VERBAL - 

IMPOSSIBILIDADE - ADOÇÃO DE MESMA FORMA ESCRITA PARA O 

CONTRATO (ART. 472 CPC) – PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL 

EM CONTRATOS CUJO VALOR EXCEDA O DÉCUPLO DO SALÁRIO MÍNIMO 

VIGENTE NO PAÍS (401 E 402 CPC)- IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA 

DO RÉU – FATO IMPEDITIVO - FALTA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO 

DESPROVIDO. A união estável, nos termos do artigo 1.725 do CC, foi 

equiparada ao regime da comunhão parcial de bens. A partilha dos bens 

adquiridos na constância da união é realizada em quotas iguais, sem 

privilégio para qualquer dos conviventes. (TJMT. Ap.Cív. n. 72669/2006. 

Rel. Juracy Persiani. 6ª Câm.Cív. Julg. 27/06/2007).Porém, quanto à partilha 

de bens, os requerentes narraram que não contraíram dívidas e que os 

únicos bens amealhados foram: a)01 motocicleta Honda NXR150 Bros ES, 

placa NPF9613, ano 2011 com valor aproximado de R$ 6.756,00;b) 01 

condicionador de ar, marca LG;c) 01 TV de 32” LCD Philips; d) 01 máquina 

de lavar 12kg Eletrolux;e) 01 fogão de mesa, Eletrolux de quatro bocas;f) 

01 geladeira Eletrolux duas portas;g) 01 jogo de sofá de dois e três 

lugares;h) 01hack para TV;i) 01 aparelho de DVD Philips;j) 01 notebook 

positivo;k) 01 guarda roupas seis portas;l) 01 cama de casal;m) 01 

cômoda de três gavetas;n) 01 balcão de fogão;o) 01 churrasqueira 

elétrica;p) 01 liquidificador;q) 01 mesa de jantar de quatro lugares com 

quatro cadeiras Restou pactuado que a requerente Marlene Queiroz 

Rodrigues caberá a propriedade dos bens descritos nos itens “b” à “q”.Por 

sua vez, o acordante Fabrício Reis Teles ficará com o montante de 

R$4.000,00 (quatro mil reais), referente a venda da motocicleta descrita no 

item “a”, mais R$500,00 (quinhentos reais).Fica, ainda, a primeira 

acordante obrigada a repassar ao segundo requerente o montante de 

R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), valor este dividido em 30 parcelas 

mensais de R$50,00 (cinquenta reais), de modo que a primeira parcela 

deve ser depositada no dia 05 de dezembro, na conta indicada na 

exordial.Pois bem, tendo em vista que os requerentes afirmaram que os 

mencionados bens foram os únicos adquiridos pelo casal durante o 

relacionamento, sendo certo que inexiste nos autos qualquer prova a 

invalidar sua afirmação, entendo que não há vício na partilha realizada 

entre os mesmos.Assim, satisfazendo os requerentes os requisitos do 

artigo 585, II, do Código Processo Civil, regulares as cláusulas da avença, 

HOMOLOGO O ACORDO apresentado, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos.Ante o exposto, nos termos do art. 269, I do CPC, julgo 

procedente o pedido de reconhecimento e dissolução de sociedade de 

fato para declarar que Marlene Queiroz Rodrigues e Fabrício Reis Teles, 

conviveram em união estável por aproximadamente quatro anos, 

considerando como fim do relacionamento o mês de outubro de 2014, nos 

termos do art. 226, § 3º da CF e art. 1.723 do CC.Resta garantido, ainda, 

aos requerentes, Marlene e Fabrício, a partilha dos bens descritos na 

exordial.Isento de custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios.P. R. I. C.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com 

as baixas necessárias.Arenápolis, 23 de janeiro de 2015.Augusta 

Prutchansky Martins GomesJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Dayanne Dantas 

Rodrigues, digitei.

Arenápolis, 07 de maio de 2018

Marcello Andrade Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010057-55.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

PHISIOKEN DO BRASIL COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUNICE GOMES (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010057-55.2015.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 

patrono, para comparecerem a audiência de Tentativa de Conciliação 

Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 01/08/2018 Hora: 08:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Ressalto, ainda, que a ausência da parte 

autora implicará na extinção do feito. Arenápolis, 07/05/2018

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 75706 Nr: 1953-19.2018.811.0088

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jane Savi Pereira, LUZIA HELENA SOMBRA RUDY

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT, ELVES MARQUES COUTINHO - OAB:7825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de ref. 2, intimem-se as requerentes a fim de que 

emendem a inicial, promovendo os recolhimentos devidos das custas 

processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito, nos termos do artigo 290 do Código de 

Processo Civil.

Em igual prazo, deverão apresentar os dados das partes em consonância 

com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou justificar a impossibilidade, sob as 

penas da lei.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72129 Nr: 5529-54.2017.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Soares Carriel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo as partes para apresentação de 

provas que que eventualmente pretendam produzir em audiência, 

justificando concretamente a pertinência de cada uma, sob pena de 

indeferimento. Prazo: cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74804 Nr: 1348-73.2018.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente, para que efetue o pagamento da diligência 

do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 10(dez) dias, para finalidade do 

cumprimento do Mandado de Citação, recolher o valor da diligência no site 

(www.tjmt.jus.br).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74720 Nr: 1293-25.2018.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 Considerando o caso concreto, em que sequer iniciou a instrução, de 

modo que não haveria qualquer atraso ao andamento do feito, e que se 

trata de réu pessoa pobre, que não se manifestou adequadamente no 

momento oportuno, bem como em atenção à precária estrutura da 

organização da Defensoria Pública do Estado, a ordem merece ser 

concedida, em homenagem aos princípios da busca da verdade, da ampla 

defesa e do contraditório. A flexibilização da instrução probatória no 

processo originário não terá qualquer efeito procrastinatório a ensejar 

eventual excesso de prazo, até porque o pedido é do próprio paciente e a 

audiência de instrução está aprazada somente para 21.06.2018. Ademais, 

estão encartados na legislação diversos dispositivos legitimando a 

iniciativa probatória do juiz no curso do processo, a exemplo dos artigos 

156, inciso II, 196, 209, 212 e seu parágrafo único, 234 e 616, todos do 

CPP, tudo a demonstrar que também cabe ao julgador, na inércia da parte 

ou na ausência da correta indicação ou coleta da prova, promover a 

busca da verdade para esclarecer os fatos e, assim, ter a segurança 

necessária para firmar sua convicção e emitir uma sentença, seja ela 

favorável ou não ao acusado. Ordem concedida para o fim de que seja 

ouvida, na audiência de instrução a ser realizada em 21.06.2018, ou na 

continuação, se for o caso, a testemunha arrolada pela defesa. 

RATIFICAÇÃO DA LIMINAR. ORDEM CONCEDIDA. (Habeas Corpus nº 

70074290834, 6ª Câmara Criminal do TJRS, Rel. Vanderlei Teresinha 

Tremeia Kubiak. j. 13.07.2017, DJe 17.07.2017).Consigno, que as 

testemunhas ora arroladas deverão comparecer à audiência designada 

nos autos, independentemente de intimação. Intimem-se.Ciência ao 

Ministério Público. Proceda-se ao necessário para realização da audiência 

designada nos autos. Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 41720 Nr: 355-40.2012.811.0088

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVES MARQUES COUTINHO - 

OAB:7825-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o lapso temporal desde a propositura da ação, intime-se 

pessoalmente a parte autora para que manifeste se tem interesse no 

prosseguimento do feito, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 40474 Nr: 877-04.2011.811.0088

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON EMÍLIO CAPPELLESSO, ALCINA RODRIGUES 

DA SILVA CAPELLESSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DIRCEU DOMINGOS DEBONI, MIRIAN 

LEDA ROVEDA DEBONI, DARVIL JOSE CARON, DIVA DOMINGA DEBONI 

CARON, DIRCEMA MARIA BEIRA DA SILVA, JORGE CLAYTON PETRY, 

ELIZETI REGINA BUZZO PETRY, LUIZ ANTONIO PETRY, MARA HELENA 

SPULDARO PETRY, ANTONIO CARLOS MARINS, SIDNEY ROBERTO 

MARINS, RITA DE CASSIA MARINS DALLAGO, JOAO EDUARDO MARINS, 

SARA REJANE MARINS FARFUD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525, CHARLES CHUIKA - OAB:17307

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, por seu advogado, para que se manifeste, 

devendo requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55521 Nr: 1992-55.2014.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR ZOMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando o teor da petição de Ref/fls. 31, e com fulcro no artigo 3º, 

§9º, do Dec. Lei 911/69, nesta data inseri restrição judicial no veículo 

descrito na inicial, consoante comprova a impressão anexa.

 Assim, vistas à parte autora, para que se manifeste sobre o 

prosseguimento do feito, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimações e diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 52604 Nr: 1388-31.2013.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL FLORENÇO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a concordância da parte autora (fl. 218/219), homologo o 

cálculo de fls. 215/216, para que surta seus legais efeitos.

Expeçam-se as competentes Requisições de Pequeno Valor – RPV e/ou 

Precatório, ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para pagamento do 

débito, em consonância com as disposições contidas nos artigo 910, § 1º, 

do NCPC e 100, § 3º da CF/88.

 Intime-se o autor e seu advogado acerca da presente da decisão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 40835 Nr: 1229-59.2011.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGGIONI & CIA LTDA ME, HIGOR DANIEL 

GAUER, TIAGO LUIZ GAUER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVES MARQUES COUTINHO - 

OAB:7825-B

 Vistos etc.

Antes de analisar o pedido de penhora “on line”, realizado pela parte 

exequente (fls.86/87), determino que a mencionada parte seja intimada, 

para que apresente o cálculo atualizado do valor da dívida, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 26320 Nr: 768-97.2005.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCANTIL HAGATA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICLO CAIRU LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES 

- OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE PONTES ALMEIDA - 

OAB:2567, JOSÉ ANGELO DE ALMEIDA - OAB:309/RO

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora em sede recursal fora 

condenada ao pagamento das custas e despesas processuais e multa do 

art.1.026, §2º, do CPC, conforme acórdãos de fls. 248 e 295-v.

Diante disso, determino a intimação da autora Mercantil Hagata LTDA, para 

que promova o pagamento das condenações, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob as penas da lei.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 50529 Nr: 1255-23.2012.811.0088

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA HELENA SOMBRA RUDY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA DE CARVALHO(ESPOLIO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante as razões lançadas pela peticionante retro (fls.50/58), com fulcro no 

artigo 10, do Código de Processo Civil, intime-se a inventariante, por seu 

advogado, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 67278 Nr: 2136-24.2017.811.0088

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL NEVES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE ARIPUANA MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - 

OAB:43953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com esteio no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE 

O PEDIDO INICIAL e, por consequência, DENEGO A ORDEM DE 

SEGURANÇA. CONDENO a parte impetrante ao pagamento das custas 

processuais. Descabida a condenação em honorários advocatícios, em 

razão do que dispõe o art. 25 da Lei 12.016/09.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Oportunamente, arquivem-se com as cautelas de estilo. 

Diligências necessárias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 34358 Nr: 879-76.2008.811.0088

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO JOSÉ ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-b

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAIMUNDO JOSÉ ALVES, Filiação: 

Ataide Jose Alves e Raimunda Agda Satélite, data de nascimento: 

29/08/1968, brasileiro(a), natural de Mulungu do Morro-BA, solteiro(a), 

trabalhador braçal. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima qualificado(a, 

s) para comparecer(em) à audiência designada, conforme dados abaixo. 

DADOS DA AUDIÊNCIA:Justificação que se realizará no dia 08/05/2018, às 

17:30, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: Vistos.Acolho a cota ministerial retro.Intime-se o 

Recuperando pela via editalícia, para comparecer na audiência designada 

nos autos.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS EDUARDO 

CASAGRANDE DE SOUZA, digitei.

Resumo da Inicial: Raimundo José Alves, brasileiro, solteiro, filho de Ataide 

Jose Alves e Raimunda Agda Satélite, data de nascimento: 29/08/1968, 

natural de Mulungu do Morro/BA, trabalhador braçal, denunciado como 

incurso nas sanções do artigo 157, §3°, do Código Penal, com as 

aplicações da Lei n.° 8.072/09, bem como Artigo 12, da Lei n.° 

10.826/2003.

Aripuanã, 07 de maio de 2018

Daiane Marilyn Vaz Juiz(a) Substituto(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 41180 Nr: 1571-70.2011.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT, JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - OAB:8404/MT, 

LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para que, caso 

queira, impugnar a contestação de fls. 122/126 no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 53769 Nr: 426-71.2014.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERTILIO KIISTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Alexandre Lima Lentisco - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVES MARQUES COUTINHO - 

OAB:7825-B

 Vistos etc. A princípio, oficie-se ao Juízo deprecado solicitando 

informações acerca do cumprimento da carta precatória expedida nos 

autos.
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 No mais, dê-se vista dos autos às partes para que se manifestem acerca 

da insistência na oitiva da testemunha Marcia Priscila de Sá, bem como, em 

sendo positivo, indiquem o correto endereço da testemunha, em 5 (cinco) 

dias.

Tendo em vista o teor da certidão do oficial de justiça de fls. 103-v, 

redesigno a audiência para o dia 29 de agosto de 2018, às 16h30min. 

Intime-se a advogada constituída. Saem os presentes intimados, inclusive 

a testemunha Francisco Canindé de Brito. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-30.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO ANTONIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA PAES PEREIRA OAB - MT0022159A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ESCOLA C. F. C. SATURNO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO ARIPUANÃ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ARIPUANÃ CERTIDÃO Nos termos da 

legislação vigente, intimo a parte autora, para comparecer à audiência 

designada para o dia 26 de junho de 2018 às 14 horas, na sala de 

audiências do juizado especial desta comarca.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 62362 Nr: 1915-39.2016.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DANTAS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Fernando Gianini Leite - 

OAB:20037-A/MT, TIAGO JOSÉ LIPSCH - OAB:23383/O

 Face ao exposto e, por tudo mais que restou demonstrado nos autos do 

presente feito criminal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva deduzida pelo Ministério Público na denúncia. Em consequência:- 

CONDENO o acusado RODRIGO DANTAS RIBEIRO, VULGO “Capetão”, já 

qualificado nos autos em epígrafe, nas sanções previstas no art. 33, 

caput da Lei nº. 11.343/2006 e no art. 244-B, da Lei n.º 8.069/90 e;- 

ABSOLVO o acusado RODRIGO DANTAS RIBEIRO, VULGO “Capetão”, já 

qualificado nos autos em epígrafe, das sanções previstas no art. 35, 

caput, da Lei nº. 11.343/2006, eis que não restou comprovada nos autos a 

materialidade delitiva, quanto a esse delito.[...], depreende-se dos autos 

que o réu foi preso em flagrante delito na data de 30/09/2016 (fl. 20), 

tendo cumprido, portanto, 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 04 (quatro) dias, 

remanescendo a pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e 

seis) dias de reclusão e, ainda, 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 

1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente para cada 

dia-multa, retornando-a definitiva nesse patamar.[...]Após o trânsito em 

julgado desta, lance-se o nome do réu no rol dos culpados (art. 5º, LVII da 

CR/88), realizando as comunicações necessárias para o cumprimento 

desta sentença.Com fulcro na C.N.G.C. de Mato Grosso, expeça-se guia 

de cumprimento provisório de pena, encaminhando ao Juízo da 

Execução.Isento o acusado do pagamento das custas processuais, eis 

que abrangido pela assistência judiciária gratuita, que ora 

reconheço.Notifique-se o membro do Ministério Público.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o adequado e servindo a 

cópia desta sentença como o necessário mandado/carta/carta 

precatória/ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 70497 Nr: 1066-96.2018.811.0100

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR SIMON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Governo do Estado do Mato Grosso, SEMA- 

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO RAFAEL LANZARINI - 

OAB:18821/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Determino o apensamento dos feitos de código 65735 e 70497.

Determino ainda a suspensão do feito 65735, uma vez que decisão liminar 

proferida nos autos de código 70497 produz efeito sobre àquele.

Cumpra-se.

Comarca de Campinápolis

Diretoria

Portaria

PORTARIA N. 14/18 -DF

 O Doutor Ítalo Osvaldo Alves da Silva, Juiz Substituto e Diretor do Foro da 

Comarca de Campinápolis, Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

NOMEAR a Sra . NAIARA SOUSA SANTOS, portadora do RG 22095047, 

SSP/MT e CPF n. 033.851.611-50, para exercer, em comissão, o cargo de 

Assessora de Gabinete I do Gabinete da Vara Única e Juizado Espe cial 

da comarca de Campinápolis, a partir da Assinatura do Termo de Posse e 

Exercício, que deverá ser editado e assinado após a publicação deste.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Campinápolis, 7 de maio de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto e Diretor do Foro

P O R T A R I A Nº 13/2018-DF

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR, ÍTALO OSVALDO ALVES DA 

SILVA, JUIZ SUBSTITUTO E DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE 

CAMPINÁPOLIS - ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC.

 RESOLVE:

EXONERAR a Senhor a Edilaine Lopes Pereira, matr ícula 23664, portadora 

da cédula de identidade RG n. 12125946 e inscrita no CPF/MF sob o n. 

988.922.581-68, do cargo em comissão de Assessora de Gabinete I, da 

Comarca de Campinápolis – MT, com efeitos a partir de 07/05/2018.

P. R. Cumpra-se, remeta-se cópia desta ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça.

Campinápolis, 07 de maio de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto – Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42043 Nr: 655-23.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO TSI EIWA ADI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 655-23.2018.811.0110 Código: 42043

Vistos.

Decisão->Determinação

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral.

Aduz a parte autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a 

situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimos 

por ela não recebidos.

Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, buscando 
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a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do indébito e 

indenização pelos danos morais.

É o breve relato dos fatos. Decido.

Verifica-se que a petição inicial apresenta defeito capaz de dificultar o 

julgamento de mérito, de acordo com o descrito no art. 321, do CPC.

Em razão disso, determino:

1. Emende, a parte autora, a sua inicial, nos termos do artigo 321, do CPC, 

em 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento da petição inicial;

2. Indico com precisão o que deve ser corrigido ou completado:

2.1 – Juntar aos autos cópia legível do demonstrativo dos descontos do 

mencionado empréstimo.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e após 

voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 04 maio de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42028 Nr: 640-54.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEAHRIWE TSIBODOWAPRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO OLE CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 640-54.2018.811.0110 Código: 42028

Vistos.

Decisão->Determinação

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral.

Aduz a parte autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a 

situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimos 

por ela não recebidos.

Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, buscando 

a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do indébito e 

indenização pelos danos morais.

É o breve relato dos fatos. Decido.

Verifica-se que a petição inicial apresenta defeito capaz de dificultar o 

julgamento de mérito, de acordo com o descrito no art. 321 do CPC.

Em razão disso, determino:

1. Emende, a parte autora, a sua inicial, nos termos do artigo 321, do CPC, 

em 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento da petição inicial;

2. Indico com precisão o que dever ser corrigido ou completado:

2.1 – Esclarecer o objeto da demanda, uma vez que na inicial consta no 

polo ativo PEAHRIWE TSIBODOWAPRE (fls. 04/34), entretanto os 

documentos juntados aos autos são referentes à outra pessoa (fls. 35/36 

e 41).

Expirado o prazo, com o sem manifestação, certifique-se e após 

voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 04 maio de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42024 Nr: 636-17.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEAHRIWE TSIBODOWAPRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 636-17.2018.811.0110 Código: 42024

Vistos.

Decisão->Determinação

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral.

Aduz a parte autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a 

situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimos 

por ela não recebidos.

Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, buscando 

a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do indébito e 

indenização pelos danos morais.

É o breve relato dos fatos. Decido.

Verifica-se que a petição inicial apresenta defeito capaz de dificultar o 

julgamento de mérito, de acordo com o descrito no art. 321 do CPC.

Em razão disso, determino:

1. Emende, a parte autora, a sua inicial, nos termos do artigo 321, do CPC, 

em 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento da petição inicial;

2. Indico com precisão o que dever ser corrigido ou completado:

2.1 – Esclarecer o objeto da demanda, uma vez que na inicial consta no 

polo ativo PEAHRIWE TSIBODOWAPRE (fls. 04/36), entretanto os 

documentos juntados aos autos são referentes à outra pessoa (fls. 37/38 

e 43).

Expirado o prazo, com o sem manifestação, certifique-se e após 

voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 04 maio de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41937 Nr: 554-83.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA RETUIWE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Decisão->(...) DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –Inverto o 

ônus da prova em favor do Autor, tendo em vista a hipossuficiência 

técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não alfabetizada e 

residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Considerando 

que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência de conciliação 

e verificando o número elevado de demandas com causa de pedir 

semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e efetividade da 

tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido, acerca do teor da inicial, 

para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, 

deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os 

autos deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a 

fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada a contestação ou 

expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se o autor para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Dê-se ciência ao Ministério 

Público, na forma do art. 139, X do CPC.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41865 Nr: 489-88.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSANO TOMOTSU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO UNIBANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Decisão->(...) DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –Inverto o 

ônus da prova em favor do Autor, tendo em vista a hipossuficiência 

técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não alfabetizada e 

residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Considerando 

que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência de conciliação 
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e verificando o número elevado de demandas com causa de pedir 

semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e efetividade da 

tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido, acerca do teor da inicial, 

para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, 

deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os 

autos deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a 

fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada a contestação ou 

expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se o autor para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Dê-se ciência ao Ministério 

Público, na forma do art. 139, X do CPC.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41844 Nr: 470-82.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDA WA'UTOMOTSITSABUI'O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RURAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Decisão->(...)- DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –Inverto o 

ônus da prova em favor do Autor, tendo em vista a hipossuficiência 

técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não alfabetizada e 

residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Considerando 

que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência de conciliação 

e verificando o número elevado de demandas com causa de pedir 

semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e efetividade da 

tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido, acerca do teor da inicial, 

para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, 

deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os 

autos deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a 

fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada a contestação ou 

expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se o autor para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Dê-se ciência ao Ministério 

Público, na forma do art. 139, X do CPC.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41905 Nr: 523-63.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIO DOPNAWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO OLE CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Decisão->(...)DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

Considerando que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência 

de conciliação e verificando o número elevado de demandas com causa 

de pedir semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e 

efetividade da tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido, acerca 

do teor da inicial, para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência 

de conciliação, deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da 

citação, neste caso os autos deverão voltar conclusos e o prazo para a 

contestação passará a fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada 

a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se 

o autor para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Dê-se ciência ao 

Ministério Público, na forma do art. 139, X do CPC.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41951 Nr: 568-67.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS TSERERU WEREHITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 568-67.2018.811.0110 Código: 41951

Vistos.

Decisão->Determinação

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral.

Aduz a parte autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a 

situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimos 

por ela não recebidos.

Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, buscando 

a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do indébito e 

indenização pelos danos morais.

É o breve relato dos fatos. Decido.

Verifica-se que a petição inicial apresenta defeito capaz de dificultar o 

julgamento de mérito, de acordo com o descrito no art. 321, do CPC.

Em razão disso, determino:

1. Emende, a parte autora, a sua inicial, nos termos do artigo 321, do CPC, 

em 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento da petição inicial;

2. Indico com precisão o que deve ser corrigido ou completado:

2.1 – Juntar aos autos cópia legível do demonstrativo dos descontos do 

mencionado empréstimo.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e após 

voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 04 maio de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42019 Nr: 631-92.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEAHRIWE TSIBODOWAPRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 631-92.2018.811.0110 Código: 42019

Vistos.

Decisão->Determinação

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral.

Aduz a parte autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a 

situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimos 

por ela não recebidos.

Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, buscando 

a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do indébito e 

indenização pelos danos morais.

É o breve relato dos fatos. Decido.

Verifica-se que a petição inicial apresenta defeito capaz de dificultar o 

julgamento de mérito, de acordo com o descrito no art. 321 do CPC.

Em razão disso, determino:

1. Emende, a parte autora, a sua inicial, nos termos do artigo 321, do CPC, 

em 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento da petição inicial;

2. Indico com precisão o que dever ser corrigido ou completado:

2.1 – Esclarecer o objeto da demanda, uma vez que na inicial consta no 

polo ativo PEAHRIWE TSIBODOWAPRE (fls. 04/36), entretanto os 

documentos juntados aos autos são referentes à outra pessoa (fls. 37/38 

e 43).

Expirado o prazo, com o sem manifestação, certifique-se e após 

voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 04 maio de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva
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Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41907 Nr: 525-33.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIO DOPNAWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Decisão->(...)DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –Inverto o 

ônus da prova em favor do Autor, tendo em vista a hipossuficiência 

técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, até porquanto se trata de pessoa residente em aldeia.- DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Considerando que a parte autora 

manifestou o desinteresse na audiência de conciliação e verificando o 

número elevado de demandas com causa de pedir semelhantes, com 

fulcro nos princípios da celeridade e efetividade da tutela jurisdicional, 

determino: Cite-se o requerido, acerca do teor da inicial, para apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Caso o 

requerido tenha interesse na audiência de conciliação, deverá se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os autos 

deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a fluir 

nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada a contestação ou expirado 

o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se o autor para impugnação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.Dê-se ciência ao Ministério Público, na forma 

do art. 139, X do CPC.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.À 

secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41910 Nr: 528-85.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIZA RÓOPINIÕ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO OLE CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Decisão->(...)A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –Inverto o 

ônus da prova em favor do Autor, tendo em vista a hipossuficiência 

técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não alfabetizada e 

residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Considerando 

que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência de conciliação 

e verificando o número elevado de demandas com causa de pedir 

semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e efetividade da 

tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido, acerca do teor da inicial, 

para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, 

deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os 

autos deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a 

fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada a contestação ou 

expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se o autor para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Dê-se ciência ao Ministério 

Público, na forma do art. 139, X do CPC.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41922 Nr: 540-02.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE TSERENHETOWE TSAHORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RURAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 540-02.2018.811.0110 Código: 41922

Vistos.

Decisão->Determinação

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral.

Aduz a parte autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a 

situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimos 

por ela não recebidos.

Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, buscando 

a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do indébito e 

indenização pelos danos morais.

É o breve relato dos fatos. Decido.

Verifica-se que a petição inicial apresenta defeito capaz de dificultar o 

julgamento de mérito, de acordo com o descrito no art. 321 do CPC.

Em razão disso, determino:

1. Emende, a parte autora, a sua inicial, nos termos do artigo 321, do CPC, 

em 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento da petição inicial;

2. Indico com precisão o que dever ser corrigido ou completado:

2.1 – Juntar cópia dos documentos pessoais da parte autora.

Expirado o prazo, com o sem manifestação, certifique-se e após 

voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 04 maio de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41923 Nr: 541-84.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDJANIRA PERINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Decisão->(...)DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –Inverto o 

ônus da prova em favor do Autor, tendo em vista a hipossuficiência 

técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não alfabetizada e 

residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Considerando 

que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência de conciliação 

e verificando o número elevado de demandas com causa de pedir 

semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e efetividade da 

tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido, acerca do teor da inicial, 

para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, 

deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os 

autos deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a 

fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada a contestação ou 

expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se o autor para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Dê-se ciência ao Ministério 

Público, na forma do art. 139, X do CPC.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41924 Nr: 542-69.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDJANIRA PERINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Decisão->(...)- DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –Inverto o 

ônus da prova em favor do Autor, tendo em vista a hipossuficiência 

técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não alfabetizada e 

residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Considerando 

que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência de conciliação 

e verificando o número elevado de demandas com causa de pedir 
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semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e efetividade da 

tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido, acerca do teor da inicial, 

para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, 

deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os 

autos deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a 

fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada a contestação ou 

expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se o autor para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Dê-se ciência ao Ministério 

Público, na forma do art. 139, X do CPC.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42037 Nr: 649-16.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO TSI EIWA ADI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO OLE CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Decisão->(....)DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –Inverto o 

ônus da prova em favor do Autor, tendo em vista a hipossuficiência 

técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não alfabetizada e 

residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Considerando 

que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência de conciliação 

e verificando o número elevado de demandas com causa de pedir 

semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e efetividade da 

tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido, acerca do teor da inicial, 

para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, 

deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os 

autos deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a 

fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada a contestação ou 

expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se o autor para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Dê-se ciência ao Ministério 

Público, na forma do art. 139, X do CPC.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41980 Nr: 594-65.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA RO'OUTSU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 594-65.2018.11.0110 Código: 41980

Vistos.

Decisão->Determinação

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral.

Aduz a parte autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a 

situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimos 

por ela não recebidos.

Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, buscando 

a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do indébito e 

indenização pelos danos morais.

É o breve relato dos fatos. Decido.

Verifica-se que a petição inicial apresenta defeito capaz de dificultar o 

julgamento de mérito, de acordo com o descrito no art. 321, do CPC.

Em razão disso, determino:

1. Emende, a parte autora, a sua inicial, nos termos do artigo 321, do CPC, 

em 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento da petição inicial;

2. Indico com precisão o que deve ser corrigido ou completado:

2.1 – Juntar aos autos procuração ad judicia, que autorize o causídico a 

representar a parte autora;

 2.2 – Juntar aos autos cópia legível do demonstrativo dos descontos do 

mencionado empréstimo.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e após 

voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 04 maio de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41887 Nr: 507-12.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSALINA TSINHÕTSE EDZAPARIHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Decisão->(...)DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –Inverto o 

ônus da prova em favor do Autor, tendo em vista a hipossuficiência 

técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não alfabetizada e 

residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Considerando 

que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência de conciliação 

e verificando o número elevado de demandas com causa de pedir 

semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e efetividade da 

tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido, acerca do teor da inicial, 

para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, 

deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os 

autos deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a 

fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada a contestação ou 

expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se o autor para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Dê-se ciência ao Ministério 

Público, na forma do art. 139, X do CPC.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41868 Nr: 492-43.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE TSERENHETOWE TSAHORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 492-43.2018.811.0110 Código: 41868

Vistos.

Decisão->Determinação

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral.

Aduz a parte autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a 

situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimos 

por ela não recebidos.

Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, buscando 

a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do indébito e 

indenização pelos danos morais.

É o breve relato dos fatos. Decido.

Verifica-se que a petição inicial apresenta defeito capaz de dificultar o 

julgamento de mérito, de acordo com o descrito no art. 321, do CPC.

Em razão disso, determino:

1. Emende, a parte autora, a sua inicial, nos termos do artigo 321, do CPC, 

em 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento da petição inicial;

2. Indico com precisão o que deve ser corrigido ou completado:

2.1 – Juntar aos autos procuração ad judicia, que autorize o causídico a 

representar a parte autora;

 2.2 – Juntar aos autos cópia legível dos documentos pessoais da parte 

autora;

2.3 – Juntar aos autos cópia legível do demonstrativo dos descontos do 

mencionado empréstimo.
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Expirado o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e após 

voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 04 maio de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41870 Nr: 494-13.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE TSERENHETOWE TSAHORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 494-13.2018.811.0110 Código: 41870

Vistos.

Decisão->Determinação

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral.

Aduz a parte autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a 

situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimos 

por ela não recebidos.

Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, buscando 

a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do indébito e 

indenização pelos danos morais.

É o breve relato dos fatos. Decido.

Verifica-se que a petição inicial apresenta defeito capaz de dificultar o 

julgamento de mérito, de acordo com o descrito no art. 321 do CPC.

Em razão disso, determino:

1. Emende, a parte autora, a sua inicial, nos termos do artigo 321, do CPC, 

em 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento da petição inicial;

2. Indico com precisão o que dever ser corrigido ou completado:

2.1 – Juntar aos autos cópia legível do demonstrativo dos descontos do 

mencionado empréstimo.

Expirado o prazo, com o sem manifestação, certifique-se e após 

voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Campinápolis – MT, 04 maio de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42002 Nr: 614-56.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE RO'OWA RAIRATÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Decisão->(...)DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

Considerando que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência 

de conciliação e verificando o número elevado de demandas com causa 

de pedir semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e 

efetividade da tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido, acerca 

do teor da inicial, para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência 

de conciliação, deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da 

citação, neste caso os autos deverão voltar conclusos e o prazo para a 

contestação passará a fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada 

a contestação ou expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se 

o autor para impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Dê-se ciência ao 

Ministério Público, na forma do art. 139, X do CPC.Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42038 Nr: 650-98.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEAHRIWE TSIBODOWAPRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 650-98.2018.811.0110 Código: 42038

Vistos.

Decisão->Determinação

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral.

Aduz a parte autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a 

situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimos 

por ela não recebidos.

Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, buscando 

a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do indébito e 

indenização pelos danos morais.

É o breve relato dos fatos. Decido.

Verifica-se que a petição inicial apresenta defeito capaz de dificultar o 

julgamento de mérito, de acordo com o descrito no art. 321 do CPC.

Em razão disso, determino:

1. Emende, a parte autora, a sua inicial, nos termos do artigo 321, do CPC, 

em 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento da petição inicial;

2. Indico com precisão o que dever ser corrigido ou completado:

2.1 – Esclarecer o objeto da demanda, uma vez que na inicial consta no 

polo ativo PEAHRIWE TSIBODOWAPRE (fls. 04/36), entretanto os 

documentos juntados aos autos são referentes à outra pessoa (fls. 37/38 

e 43).

Expirado o prazo, com o sem manifestação, certifique-se e após 

voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 04 maio de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41992 Nr: 604-12.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA RO'OUTSU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 604-12.2018.811.0110 Código: 41992

Vistos.

Decisão->Determinação

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral.

Aduz a parte autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a 

situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimos 

por ela não recebidos.

Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, buscando 

a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do indébito e 

indenização pelos danos morais.

É o breve relato dos fatos. Decido.

Verifica-se que a petição inicial apresenta defeito capaz de dificultar o 

julgamento de mérito, de acordo com o descrito no art. 321 do CPC.

Em razão disso, determino:

1. Emende, a parte autora, a sua inicial, nos termos do artigo 321, do CPC, 

em 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento da petição inicial;

2. Indico com precisão o que dever ser corrigido ou completado:

2.1 – Juntar aos autos procuração ad judicia, que autorize o causídico a 

representar a parte autora;

 2.2 – Juntar aos autos cópia legível dos documentos pessoais da parte 

autora;
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2.3 – Juntar aos autos cópia legível do demonstrativo dos descontos do 

mencionado empréstimo.

Expirado o prazo, com o sem manifestação, certifique-se e após 

voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 04 maio de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41962 Nr: 579-96.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA ROOUTA TSEREURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Decisão->DeterminaçãoTrata-se de Ação Declaratória de 

Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de indébito c/c 

Indenização por (...) DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –Inverto o ônus 

da prova em favor do Autor, tendo em vista a hipossuficiência técnica e 

informacional, nos termos do art.6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não alfabetizada e 

residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Considerando 

que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência de conciliação 

e verificando o número elevado de demandas com causa de pedir 

semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e efetividade da 

tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido, acerca do teor da inicial, 

para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, 

deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os 

autos deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a 

fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada a contestação ou 

expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se o autor para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Dê-se ciência ao Ministério 

Público, na forma do art. 139, X do CPC.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41882 Nr: 503-72.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO TSEREAMAROPTI XAVANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Decisão->(...)DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –Inverto o 

ônus da prova em favor do Autor, tendo em vista a hipossuficiência 

técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não alfabetizada e 

residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Considerando 

que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência de conciliação 

e verificando o número elevado de demandas com causa de pedir 

semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e efetividade da 

tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido, acerca do teor da inicial, 

para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, 

deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os 

autos deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a 

fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada a contestação ou 

expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se o autor para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Dê-se ciência ao Ministério 

Público, na forma do art. 139, X do CPC.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41864 Nr: 488-06.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSANO TOMOTSU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Decisão->(...)- DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –Inverto o 

ônus da prova em favor do Autor, tendo em vista a hipossuficiência 

técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não alfabetizada e 

residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Considerando 

que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência de conciliação 

e verificando o número elevado de demandas com causa de pedir 

semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e efetividade da 

tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido, acerca do teor da inicial, 

para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, 

deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os 

autos deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a 

fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada a contestação ou 

expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se o autor para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Dê-se ciência ao Ministério 

Público, na forma do art. 139, X do CPC.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42044 Nr: 656-08.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO TSI EIWA ADI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Decisão->(...)DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –Inverto o 

ônus da prova em favor do Autor, tendo em vista a hipossuficiência 

técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não alfabetizada e 

residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Considerando 

que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência de conciliação 

e verificando o número elevado de demandas com causa de pedir 

semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e efetividade da 

tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido, acerca do teor da inicial, 

para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, 

deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os 

autos deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a 

fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada a contestação ou 

expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se o autor para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Dê-se ciência ao Ministério 

Público, na forma do art. 139, X do CPC.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42025 Nr: 637-02.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEAHRIWE TSIBODOWAPRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 637-02.2018.811.0110 Código: 42025

Vistos.

Decisão->Determinação

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral.
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Aduz a parte autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a 

situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimos 

por ela não recebidos.

Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, buscando 

a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do indébito e 

indenização pelos danos morais.

É o breve relato dos fatos. Decido.

Verifica-se que a petição inicial apresenta defeito capaz de dificultar o 

julgamento de mérito, de acordo com o descrito no art. 321 do CPC.

Em razão disso, determino:

1. Emende, a parte autora, a sua inicial, nos termos do artigo 321, do CPC, 

em 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento da petição inicial;

2. Indico com precisão o que dever ser corrigido ou completado:

2.1 – Esclarecer o objeto da demanda, uma vez que na inicial consta no 

polo ativo PEAHRIWE TSIBODOWAPRE (fls. 04/36), entretanto os 

documentos juntados aos autos são referentes à outra pessoa (fls. 37/38 

e 43).

Expirado o prazo, com o sem manifestação, certifique-se e após 

voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 04 maio de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41975 Nr: 592-95.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILO WAANE TSIROBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RURAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Decisão->(...)DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –Inverto o 

ônus da prova em favor do Autor, tendo em vista a hipossuficiência 

técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, até porquanto se trata de pessoa residente em aldeia.- DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Considerando que a parte autora 

manifestou o desinteresse na audiência de conciliação e verificando o 

número elevado de demandas com causa de pedir semelhantes, com 

fulcro nos princípios da celeridade e efetividade da tutela jurisdicional, 

determino: Cite-se o requerido, acerca do teor da inicial, para apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Caso o 

requerido tenha interesse na audiência de conciliação, deverá se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os autos 

deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a fluir 

nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada a contestação ou expirado 

o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se o autor para impugnação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.Dê-se ciência ao Ministério Público, na forma 

do art. 139, X do CPC.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.À 

secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41956 Nr: 573-89.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERMANO TSIMI'WADZÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CIFRAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 573-89.2018.2018.811.0110 Código: 41956

Vistos.

Decisão->Determinação

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral.

Aduz a parte autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a 

situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimos 

por ela não recebidos.

Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, buscando 

a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do indébito e 

indenização pelos danos morais.

É o breve relato dos fatos. Decido.

Verifica-se que a petição inicial apresenta defeito capaz de dificultar o 

julgamento de mérito, de acordo com o descrito no art. 321, do CPC.

Em razão disso, determino:

1. Emende, a parte autora, a sua inicial, nos termos do artigo 321, do CPC, 

em 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento da petição inicial;

2. Indico com precisão o que deve ser corrigido ou completado:

2.1 – Juntar aos autos procuração ad judicia, que autorize o causídico a 

representar a parte autora;

 2.2 – Juntar aos autos cópia legível do demonstrativo dos descontos do 

mencionado empréstimo.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e após 

voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 04 maio de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41935 Nr: 552-16.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA RETUIWE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Decisão->(...) - DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –Inverto 

o ônus da prova em favor do Autor, tendo em vista a hipossuficiência 

técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não alfabetizada e 

residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Considerando 

que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência de conciliação 

e verificando o número elevado de demandas com causa de pedir 

semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e efetividade da 

tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido, acerca do teor da inicial, 

para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, 

deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os 

autos deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a 

fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada a contestação ou 

expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se o autor para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Dê-se ciência ao Ministério 

Público, na forma do art. 139, X do CPC.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41894 Nr: 513-19.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSALINA TSINHÕTSE EDZAPARIHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Decisão->(...)- DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –Inverto o 

ônus da prova em favor do Autor, tendo em vista a hipossuficiência 

técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não alfabetizada e 

residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Considerando 

que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência de conciliação 

e verificando o número elevado de demandas com causa de pedir 

semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e efetividade da 

tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido, acerca do teor da inicial, 

para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, 
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deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os 

autos deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a 

fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada a contestação ou 

expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se o autor para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Dê-se ciência ao Ministério 

Público, na forma do art. 139, X do CPC.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42014 Nr: 626-70.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEAHRIWE TSIBODOWAPRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 626-70.2018.811.0110 Código: 42014

Vistos.

Decisão->Determinação

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral.

Aduz a parte autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a 

situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimos 

por ela não recebidos.

Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, buscando 

a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do indébito e 

indenização pelos danos morais.

É o breve relato dos fatos. Decido.

Verifica-se que a petição inicial apresenta defeito capaz de dificultar o 

julgamento de mérito, de acordo com o descrito no art. 321 do CPC.

Em razão disso, determino:

1. Emende, a parte autora, a sua inicial, nos termos do artigo 321, do CPC, 

em 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento da petição inicial;

2. Indico com precisão o que dever ser corrigido ou completado:

2.1 – Esclarecer o objeto da demanda, uma vez que na inicial consta no 

polo ativo PEAHRIWE TSIBODOWAPRE (fls. 04/34), entretanto os 

documentos juntados aos autos são referentes à outra pessoa (fls. 35/36 

e 41).

Expirado o prazo, com o sem manifestação, certifique-se e após 

voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 04 maio de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42022 Nr: 634-47.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEAHRIWE TSIBODOWAPRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 634-47.2018.811.0110 Código: 42022

Vistos.

Decisão->Determinação

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral.

Aduz a parte autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a 

situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimos 

por ela não recebidos.

Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, buscando 

a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do indébito e 

indenização pelos danos morais.

É o breve relato dos fatos. Decido.

Verifica-se que a petição inicial apresenta defeito capaz de dificultar o 

julgamento de mérito, de acordo com o descrito no art. 321 do CPC.

Em razão disso, determino:

1. Emende, a parte autora, a sua inicial, nos termos do artigo 321, do CPC, 

em 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento da petição inicial;

2. Indico com precisão o que dever ser corrigido ou completado:

2.1 – Esclarecer o objeto da demanda, uma vez que na inicial consta no 

polo ativo PEAHRIWE TSIBODOWAPRE (fls. 04/36), entretanto os 

documentos juntados aos autos são referentes à outra pessoa (fls. 37/38 

e 43).

Expirado o prazo, com o sem manifestação, certifique-se e após 

voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 04 maio de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42026 Nr: 638-84.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEAHRIWE TSIBODOWAPRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 638-84.2018.811.0110 Código: 42026

Vistos.

Decisão->Determinação

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral.

Aduz a parte autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a 

situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimos 

por ela não recebidos.

Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, buscando 

a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do indébito e 

indenização pelos danos morais.

É o breve relato dos fatos. Decido.

Verifica-se que a petição inicial apresenta defeito capaz de dificultar o 

julgamento de mérito, de acordo com o descrito no art. 321 do CPC.

Em razão disso, determino:

1. Emende, a parte autora, a sua inicial, nos termos do artigo 321, do CPC, 

em 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento da petição inicial;

2. Indico com precisão o que dever ser corrigido ou completado:

2.1 – Esclarecer o objeto da demanda, uma vez que na inicial consta no 

polo ativo PEAHRIWE TSIBODOWAPRE (fls. 04/36), entretanto os 

documentos juntados aos autos são referentes à outra pessoa (fls. 37/39 

e 41).

Expirado o prazo, com o sem manifestação, certifique-se e após 

voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 04 maio de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41965 Nr: 582-51.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA ROOUTA TSEREURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RURAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Decisão->(...) - DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –Inverto 

o ônus da prova em favor do Autor, tendo em vista a hipossuficiência 

técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não alfabetizada e 

residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Considerando 

que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência de conciliação 
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e verificando o número elevado de demandas com causa de pedir 

semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e efetividade da 

tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido, acerca do teor da inicial, 

para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, 

deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os 

autos deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a 

fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada a contestação ou 

expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se o autor para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Dê-se ciência ao Ministério 

Público, na forma do art. 139, X do CPC.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41986 Nr: 598-05.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA RO'OUTSU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 598-05.2018.811.0110 Código: 41986

Vistos.

Decisão->Determinação

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral.

Aduz a parte autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a 

situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimos 

por ela não recebidos.

Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, buscando 

a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do indébito e 

indenização pelos danos morais.

É o breve relato dos fatos. Decido.

Verifica-se que a petição inicial apresenta defeito capaz de dificultar o 

julgamento de mérito, de acordo com o descrito no art. 321, do CPC.

Em razão disso, determino:

1. Emende, a parte autora, a sua inicial, nos termos do artigo 321, do CPC, 

em 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento da petição inicial;

2. Indico com precisão o que deve ser corrigido ou completado:

2.1 – Juntar aos autos procuração ad judicia, que autorize o causídico a 

representar a parte autora;

 2.2 – Juntar aos autos cópia legível do demonstrativo dos descontos do 

mencionado empréstimo;

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e após 

voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 04 maio de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41942 Nr: 559-08.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRINHO TSITOMOWE XAVANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO OLE CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Decisão->(...)DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –Inverto o 

ônus da prova em favor do Autor, tendo em vista a hipossuficiência 

técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não alfabetizada e 

residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Considerando 

que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência de conciliação 

e verificando o número elevado de demandas com causa de pedir 

semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e efetividade da 

tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido, acerca do teor da inicial, 

para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, 

deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os 

autos deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a 

fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada a contestação ou 

expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se o autor para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Dê-se ciência ao Ministério 

Público, na forma do art. 139, X do CPC.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41940 Nr: 557-38.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRINHO TSITOMOWE XAVANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PINE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 557-38.2018.811.0110 Código: 41940

Vistos.

Decisão->Determinação

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral.

Aduz a parte autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a 

situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimos 

por ela não recebidos.

Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, buscando 

a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do indébito e 

indenização pelos danos morais.

É o breve relato dos fatos. Decido.

Verifica-se que a petição inicial apresenta defeito capaz de dificultar o 

julgamento de mérito, de acordo com o descrito no art. 321 do CPC.

Em razão disso, determino:

1. Emende, a parte autora, a sua inicial, nos termos do artigo 321, do CPC, 

em 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento da petição inicial;

2. Indico com precisão o que dever ser corrigido ou completado:

2.1 – Esclarecer o objeto da demanda, uma vez que na inicial consta no 

polo passivo BANCO PINE (fl. 04), entretanto, a partir da fl. 06, a inicial se 

refere ao polo passivo como sendo BANCO BMG.

Expirado o prazo, com o sem manifestação, certifique-se e após 

voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 04 maio de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41918 Nr: 536-62.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS TSERERU WEREHITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 536-62.2018.811.0110 Código: 41918

Vistos.

Decisão->Determinação

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral.

Aduz a parte autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a 

situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimos 

por ela não recebidos.

Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, buscando 

a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do indébito e 

indenização pelos danos morais.

É o breve relato dos fatos. Decido.

Verifica-se que a petição inicial apresenta defeito capaz de dificultar o 
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julgamento de mérito, de acordo com o descrito no art. 321, do CPC.

Em razão disso, determino:

1. Emende, a parte autora, a sua inicial, nos termos do artigo 321, do CPC, 

em 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento da petição inicial;

2. Indico com precisão o que deve ser corrigido ou completado:

2.1 – Juntar aos autos procuração ad judicia, que autorize o causídico a 

representar a parte autora;

 2.2 – Juntar aos autos cópia legível dos documentos pessoais da parte 

autora;

2.3 – Juntar aos autos cópia legível do demonstrativo dos descontos do 

mencionado empréstimo.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e após 

voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 04 maio de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41871 Nr: 495-95.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE TSERENHETOWE TSAHORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO OLE CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 495-95.2018.811.0110 Código: 41871

Vistos.

Decisão->Determinação

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral.

Aduz a parte autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a 

situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimos 

por ela não recebidos.

Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, buscando 

a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do indébito e 

indenização pelos danos morais.

É o breve relato dos fatos. Decido.

Verifica-se que a petição inicial apresenta defeito capaz de dificultar o 

julgamento de mérito, de acordo com o descrito no art. 321, do CPC.

Em razão disso, determino:

1. Emende, a parte autora, a sua inicial, nos termos do artigo 321, do CPC, 

em 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento da petição inicial;

2. Indico com precisão o que deve ser corrigido ou completado:

2.1 – Juntar aos autos procuração ad judicia, que autorize o causídico a 

representar a parte autora;

 2.2 – Juntar aos autos cópia legível dos documentos pessoais da parte 

autora;

2.3 – Juntar aos autos cópia legível do demonstrativo dos descontos do 

mencionado empréstimo.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e após 

voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 04 maio de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41869 Nr: 493-28.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE TSERENHETOWE TSAHORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 493-28.2018.811.0110 Código: 41869

Vistos.

Decisão->Determinação

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral.

Aduz a parte autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a 

situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimos 

por ela não recebidos.

Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, buscando 

a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do indébito e 

indenização pelos danos morais.

É o breve relato dos fatos. Decido.

Verifica-se que a petição inicial apresenta defeito capaz de dificultar o 

julgamento de mérito, de acordo com o descrito no art. 321, do CPC.

Em razão disso, determino:

1. Emende, a parte autora, a sua inicial, nos termos do artigo 321, do CPC, 

em 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento da petição inicial;

2. Indico com precisão o que deve ser corrigido ou completado:

2.1 – Juntar aos autos procuração ad judicia, que autorize o causídico a 

representar a parte autora;

 2.2 – Juntar aos autos cópia legível dos documentos pessoais da parte 

autora;

2.3 – Juntar aos autos cópia legível do demonstrativo dos descontos do 

mencionado empréstimo.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e após 

voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 04 maio de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41854 Nr: 480-29.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELITA REWAHODOO'DÕ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO UNIBANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Decisão->(...) DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –Inverto o 

ônus da prova em favor do Autor, tendo em vista a hipossuficiência 

técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não alfabetizada e 

residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Considerando 

que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência de conciliação 

e verificando o número elevado de demandas com causa de pedir 

semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e efetividade da 

tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido, acerca do teor da inicial, 

para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, 

deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os 

autos deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a 

fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada a contestação ou 

expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se o autor para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Dê-se ciência ao Ministério 

Público, na forma do art. 139, X do CPC.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41920 Nr: 538-32.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE TSERENHETOWE TSAHORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 538-32.2018.811.0110 Código: 41920

Vistos.
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Decisão->Determinação

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral.

Aduz a parte autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a 

situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimos 

por ela não recebidos.

Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, buscando 

a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do indébito e 

indenização pelos danos morais.

É o breve relato dos fatos. Decido.

Verifica-se que a petição inicial apresenta defeito capaz de dificultar o 

julgamento de mérito, de acordo com o descrito no art. 321 do CPC.

Em razão disso, determino:

1. Emende, a parte autora, a sua inicial, nos termos do artigo 321, do CPC, 

em 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento da petição inicial;

2. Indico com precisão o que dever ser corrigido ou completado:

2.1 – Juntar cópia dos documentos pessoais da parte autora.

Expirado o prazo, com o sem manifestação, certifique-se e após 

voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 04 maio de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41989 Nr: 601-57.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA RO'OUTSU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 601-57.2018.811.0110 Código: 41989

Vistos.

Decisão->Determinação

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral.

Aduz a parte autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a 

situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimos 

por ela não recebidos.

Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, buscando 

a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do indébito e 

indenização pelos danos morais.

É o breve relato dos fatos. Decido.

Verifica-se que a petição inicial apresenta defeito capaz de dificultar o 

julgamento de mérito, de acordo com o descrito no art. 321, do CPC.

Em razão disso, determino:

1. Emende, a parte autora, a sua inicial, nos termos do artigo 321, do CPC, 

em 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento da petição inicial;

2. Indico com precisão o que deve ser corrigido ou completado:

2.1 – Juntar aos autos procuração ad judicia, que autorize o causídico 

representar a parte autora;

 2.2 – Juntar aos autos cópia legível do demonstrativo dos descontos do 

mencionado empréstimo.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e após 

voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 04 maio de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41968 Nr: 585-06.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA ROOUTA TSEREURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Decisão->(...)- DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –Inverto o 

ônus da prova em favor do Autor, tendo em vista a hipossuficiência 

técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não alfabetizada e 

residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Considerando 

que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência de conciliação 

e verificando o número elevado de demandas com causa de pedir 

semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e efetividade da 

tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido, acerca do teor da inicial, 

para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, 

deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os 

autos deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a 

fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada a contestação ou 

expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se o autor para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Dê-se ciência ao Ministério 

Público, na forma do art. 139, X do CPC.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42041 Nr: 653-53.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEAHRIWE TSIBODOWAPRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 653-53.2018.811.0110 Código: 42041

Vistos.

Decisão->Determinação

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral.

Aduz a parte autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a 

situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimos 

por ela não recebidos.

Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, buscando 

a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do indébito e 

indenização pelos danos morais.

É o breve relato dos fatos. Decido.

Verifica-se que a petição inicial apresenta defeito capaz de dificultar o 

julgamento de mérito, de acordo com o descrito no art. 321 do CPC.

Em razão disso, determino:

1. Emende, a parte autora, a sua inicial, nos termos do artigo 321, do CPC, 

em 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento da petição inicial;

2. Indico com precisão o que dever ser corrigido ou completado:

2.1 – Esclarecer o objeto da demanda, uma vez que na inicial consta no 

polo ativo PEAHRIWE TSIBODOWAPRE (fls. 04/36), entretanto os 

documentos juntados aos autos são referentes à outra pessoa (fls. 

38/42).

Expirado o prazo, com o sem manifestação, certifique-se e após 

voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 04 maio de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41987 Nr: 599-87.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA RO'OUTSU, BANCO BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Processo: 599-87.2018.11.0110 Código: 41987

Vistos.

Decisão->Determinação

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral.

Aduz a parte autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a 

situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimos 

por ela não recebidos.

Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, buscando 

a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do indébito e 

indenização pelos danos morais.

É o breve relato dos fatos. Decido.

Verifica-se que a petição inicial apresenta defeito capaz de dificultar o 

julgamento de mérito, de acordo com o descrito no art. 321, do CPC.

Em razão disso, determino:

1. Emende, a parte autora, a sua inicial, nos termos do artigo 321, do CPC, 

em 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento da petição inicial;

2. Indico com precisão o que deve ser corrigido ou completado:

2.1 – Juntar aos autos procuração ad judicia, que autorize o causídico a 

representar a parte autora;

 2.2 – Juntar aos autos cópia legível do demonstrativo dos descontos do 

mencionado empréstimo.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e após 

voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 04 maio de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41974 Nr: 591-13.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILO WAANE TSIROBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RURAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Decisão->(...)- DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –Inverto o 

ônus da prova em favor do Autor, tendo em vista a hipossuficiência 

técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, até porquanto se trata de pessoa residente em aldeia.- DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Considerando que a parte autora 

manifestou o desinteresse na audiência de conciliação e verificando o 

número elevado de demandas com causa de pedir semelhantes, com 

fulcro nos princípios da celeridade e efetividade da tutela jurisdicional, 

determino: Cite-se o requerido, acerca do teor da inicial, para apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Caso o 

requerido tenha interesse na audiência de conciliação, deverá se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os autos 

deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a fluir 

nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada a contestação ou expirado 

o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se o autor para impugnação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.Dê-se ciência ao Ministério Público, na forma 

do art. 139, X do CPC.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.À 

secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41867 Nr: 491-58.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE TSERENHETOWE TSAHORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 491-58.2018.811.0110 Código: 41867

Vistos.

Decisão->Determinação

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral.

Aduz a parte autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a 

situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimos 

por ela não recebidos.

Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, buscando 

a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do indébito e 

indenização pelos danos morais.

É o breve relato dos fatos. Decido.

Verifica-se que a petição inicial apresenta defeito capaz de dificultar o 

julgamento de mérito, de acordo com o descrito no art. 321, do CPC.

Em razão disso, determino:

1. Emende, a parte autora, a sua inicial, nos termos do artigo 321, do CPC, 

em 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento da petição inicial;

2. Indico com precisão o que deve ser corrigido ou completado:

2.1 – Juntar aos autos cópia legível dos documentos pessoais da parte 

autora;

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e após 

voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 04 maio de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42035 Nr: 647-46.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEAHRIWE TSIBODOWAPRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 647-46.2018.811.0110 Código: 42035

Vistos.

Decisão->Determinação

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral.

Aduz a parte autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a 

situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimos 

por ela não recebidos.

Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, buscando 

a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do indébito e 

indenização pelos danos morais.

É o breve relato dos fatos. Decido.

Verifica-se que a petição inicial apresenta defeito capaz de dificultar o 

julgamento de mérito, de acordo com o descrito no art. 321 do CPC.

Em razão disso, determino:

1. Emende, a parte autora, a sua inicial, nos termos do artigo 321, do CPC, 

em 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento da petição inicial;

2. Indico com precisão o que dever ser corrigido ou completado:

2.1 – Esclarecer o objeto da demanda, uma vez que na inicial consta no 

polo ativo PEAHRIWE TSIBODOWAPRE (fls. 04/36), entretanto os 

documentos juntados aos autos são referentes à outra pessoa (fls. 37/38 

e 43).

Expirado o prazo, com o sem manifestação, certifique-se e após 

voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 04 maio de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42039 Nr: 651-83.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEAHRIWE TSIBODOWAPRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 651-83.2018.811.0110 Código: 42039

Vistos.

Decisão->Determinação

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral.

Aduz a parte autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a 

situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimos 

por ela não recebidos.

Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, buscando 

a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do indébito e 

indenização pelos danos morais.

É o breve relato dos fatos. Decido.

Verifica-se que a petição inicial apresenta defeito capaz de dificultar o 

julgamento de mérito, de acordo com o descrito no art. 321 do CPC.

Em razão disso, determino:

1. Emende, a parte autora, a sua inicial, nos termos do artigo 321, do CPC, 

em 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento da petição inicial;

2. Indico com precisão o que dever ser corrigido ou completado:

2.1 – Esclarecer o objeto da demanda, uma vez que na inicial consta no 

polo ativo PEAHRIWE TSIBODOWAPRE (fls. 04/36), entretanto os 

documentos juntados aos autos são referentes à outra pessoa (fls. 37/38 

e 43).

Expirado o prazo, com o sem manifestação, certifique-se e após 

voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 04 maio de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41984 Nr: 597-20.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA RO'OUTSU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 597-20.2018.811.0110 Código: 41984

Vistos.

Decisão->Determinação

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral.

Aduz a parte autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a 

situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimos 

por ela não recebidos.

Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, buscando 

a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do indébito e 

indenização pelos danos morais.

É o breve relato dos fatos. Decido.

Verifica-se que a petição inicial apresenta defeito capaz de dificultar o 

julgamento de mérito, de acordo com o descrito no art. 321, do CPC.

Em razão disso, determino:

1. Emende, a parte autora, a sua inicial, nos termos do artigo 321, do CPC, 

em 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento da petição inicial;

2. Indico com precisão o que deve ser corrigido ou completado:

2.1 – Juntar aos autos procuração ad judicia, que autorize o causídico a 

representar a parte autora;

 2.2 – Juntar aos autos cópia legível do demonstrativo dos descontos do 

mencionado empréstimo;

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e após 

voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 04 maio de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41973 Nr: 590-28.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILO WAANE TSIROBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Decisão->(...)- DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –Inverto o 

ônus da prova em favor do Autor, tendo em vista a hipossuficiência 

técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, até porquanto se trata de pessoa residente em aldeia.- DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Considerando que a parte autora 

manifestou o desinteresse na audiência de conciliação e verificando o 

número elevado de demandas com causa de pedir semelhantes, com 

fulcro nos princípios da celeridade e efetividade da tutela jurisdicional, 

determino: Cite-se o requerido, acerca do teor da inicial, para apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Caso o 

requerido tenha interesse na audiência de conciliação, deverá se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os autos 

deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a fluir 

nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada a contestação ou expirado 

o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se o autor para impugnação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.Dê-se ciência ao Ministério Público, na forma 

do art. 139, X do CPC.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.À 

secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41964 Nr: 581-66.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA ROOUTA TSEREURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Decisão->(...)DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –Inverto o 

ônus da prova em favor do Autor, tendo em vista a hipossuficiência 

técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não alfabetizada e 

residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Considerando 

que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência de conciliação 

e verificando o número elevado de demandas com causa de pedir 

semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e efetividade da 

tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido, acerca do teor da inicial, 

para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, 

deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os 

autos deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a 

fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada a contestação ou 

expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se o autor para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Dê-se ciência ao Ministério 

Público, na forma do art. 139, X do CPC.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41886 Nr: 506-27.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSALINA TSINHÕTSE EDZAPARIHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Decisão->(...)- DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –Inverto o 

ônus da prova em favor do Autor, tendo em vista a hipossuficiência 
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técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não alfabetizada e 

residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Considerando 

que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência de conciliação 

e verificando o número elevado de demandas com causa de pedir 

semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e efetividade da 

tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido, acerca do teor da inicial, 

para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, 

deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os 

autos deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a 

fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada a contestação ou 

expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se o autor para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Dê-se ciência ao Ministério 

Público, na forma do art. 139, X do CPC.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41892 Nr: 512-34.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSALINA TSINHÕTSE EDZAPARIHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO UNIBANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Decisão->(...)- DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –Inverto o 

ônus da prova em favor do Autor, tendo em vista a hipossuficiência 

técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não alfabetizada e 

residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Considerando 

que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência de conciliação 

e verificando o número elevado de demandas com causa de pedir 

semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e efetividade da 

tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido, acerca do teor da inicial, 

para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, 

deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os 

autos deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a 

fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada a contestação ou 

expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se o autor para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Dê-se ciência ao Ministério 

Público, na forma do art. 139, X do CPC.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41845 Nr: 471-67.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDA WA'UTOMOTSITSABUI'O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Decisão->(...)DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –Inverto o 

ônus da prova em favor do Autor, tendo em vista a hipossuficiência 

técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não alfabetizada e 

residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Considerando 

que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência de conciliação 

e verificando o número elevado de demandas com causa de pedir 

semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e efetividade da 

tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido, acerca do teor da inicial, 

para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, 

deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os 

autos deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a 

fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada a contestação ou 

expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se o autor para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Dê-se ciência ao Ministério 

Público, na forma do art. 139, X do CPC.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41981 Nr: 595-50.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA RO'OUTSU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 595-50.2018.811.0110 Código: 41981

Vistos.

Decisão->Determinação

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral.

Aduz a parte autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a 

situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimos 

por ela não recebidos.

Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, buscando 

a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do indébito e 

indenização pelos danos morais.

É o breve relato dos fatos. Decido.

Verifica-se que a petição inicial apresenta defeito capaz de dificultar o 

julgamento de mérito, de acordo com o descrito no art. 321, do CPC.

Em razão disso, determino:

1. Emende, a parte autora, a sua inicial, nos termos do artigo 321, do CPC, 

em 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento da petição inicial;

2. Indico com precisão o que deve ser corrigido ou completado:

2.1 – Juntar aos autos procuração ad judicia, que autorize o causídico a 

representar a parte autora;

 2.2 – Juntar aos autos cópia legível do demonstrativo dos descontos do 

mencionado empréstimo.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e após 

voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 04 maio de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41891 Nr: 511-49.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSALINA TSINHÕTSE EDZAPARIHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Decisão->(...). - DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –Inverto 

o ônus da prova em favor do Autor, tendo em vista a hipossuficiência 

técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não alfabetizada e 

residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Considerando 

que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência de conciliação 

e verificando o número elevado de demandas com causa de pedir 

semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e efetividade da 

tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido, acerca do teor da inicial, 

para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, 

deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os 

autos deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a 

fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada a contestação ou 

expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se o autor para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Dê-se ciência ao Ministério 

Público, na forma do art. 139, X do CPC.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria, para providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42027 Nr: 639-69.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO TSI EIWA ADI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RURAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 639-69.2018.811.0110 Código: 42027

Vistos.

Decisão->Determinação

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral.

Aduz a parte autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a 

situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimos 

por ela não recebidos.

Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, buscando 

a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do indébito e 

indenização pelos danos morais.

É o breve relato dos fatos. Decido.

Verifica-se que a petição inicial apresenta defeito capaz de dificultar o 

julgamento de mérito, de acordo com o descrito no art. 321 do CPC.

Em razão disso, determino:

1. Emende, a parte autora, a sua inicial, nos termos do artigo 321, do CPC, 

em 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento da petição inicial;

2. Indico com precisão o que dever ser corrigido ou completado:

2.1 – Juntar cópia dos documentos pessoais da parte autora.

Expirado o prazo, com o sem manifestação, certifique-se e após 

voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 04 maio de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41982 Nr: 596-35.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA RO'OUTSU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 596-35.2018.11.0110 Código: 41982

Vistos.

Decisão->Determinação

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral.

Aduz a parte autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a 

situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimos 

por ela não recebidos.

Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, buscando 

a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do indébito e 

indenização pelos danos morais.

É o breve relato dos fatos. Decido.

Verifica-se que a petição inicial apresenta defeito capaz de dificultar o 

julgamento de mérito, de acordo com o descrito no art. 321, do CPC.

Em razão disso, determino:

1. Emende, a parte autora, a sua inicial, nos termos do artigo 321, do CPC, 

em 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento da petição inicial;

2. Indico com precisão o que deve ser corrigido ou completado:

2.1 – Juntar aos autos procuração ad judicia, que autorize o causídico a 

representar a parte autora;

 2.2 – Juntar aos autos cópia legível do demonstrativo dos descontos do 

mencionado empréstimo.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e após 

voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 04 maio de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41963 Nr: 580-81.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA ROOUTA TSEREURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Decisão->(...)- DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –Inverto o 

ônus da prova em favor do Autor, tendo em vista a hipossuficiência 

técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não alfabetizada e 

residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Considerando 

que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência de conciliação 

e verificando o número elevado de demandas com causa de pedir 

semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e efetividade da 

tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido, acerca do teor da inicial, 

para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, 

deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os 

autos deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a 

fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada a contestação ou 

expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se o autor para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Dê-se ciência ao Ministério 

Público, na forma do art. 139, X do CPC.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41945 Nr: 562-60.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRINHO TSITOMOWE XAVANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Decisão->(...)- DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –Inverto o 

ônus da prova em favor do Autor, tendo em vista a hipossuficiência 

técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, até porquanto se trata de pessoa não alfabetizada e 

residente em aldeia.- DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Considerando 

que a parte autora manifestou o desinteresse na audiência de conciliação 

e verificando o número elevado de demandas com causa de pedir 

semelhantes, com fulcro nos princípios da celeridade e efetividade da 

tutela jurisdicional, determino: Cite-se o requerido, acerca do teor da inicial, 

para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

revelia. Caso o requerido tenha interesse na audiência de conciliação, 

deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os 

autos deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a 

fluir nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada a contestação ou 

expirado o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se o autor para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.Dê-se ciência ao Ministério 

Público, na forma do art. 139, X do CPC.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42004 Nr: 616-26.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE RO'OWA RAIRATÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Decisão->(...)- DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –Inverto o 

ônus da prova em favor do Autor, tendo em vista a hipossuficiência 

técnica e informacional, nos termos do art.6°, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, até porquanto se trata de pessoa residente em aldeia.- DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - Considerando que a parte autora 

manifestou o desinteresse na audiência de conciliação e verificando o 

número elevado de demandas com causa de pedir semelhantes, com 

fulcro nos princípios da celeridade e efetividade da tutela jurisdicional, 

determino: Cite-se o requerido, acerca do teor da inicial, para apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Caso o 

requerido tenha interesse na audiência de conciliação, deverá se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias da citação, neste caso os autos 

deverão voltar conclusos e o prazo para a contestação passará a fluir 

nos moldes do art. 335, I, do CPC.Apresentada a contestação ou expirado 

o prazo, certifique-se e, em seguida, intime-se o autor para impugnação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.Dê-se ciência ao Ministério Público, na forma 

do art. 139, X do CPC.Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.À 

secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41919 Nr: 537-47.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS TSERERU WEREHITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 537-47.2018.811.0110 Código: 41919

Vistos.

Decisão->Determinação

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral.

Aduz a parte autora, em síntese, que é aposentada e ao verificar a 

situação de seu benefício, constatou descontos referentes a empréstimos 

por ela não recebidos.

Destarte, ajuizou a presente ação, em face da parte requerida, buscando 

a anulação do negócio jurídico, bem como a repetição do indébito e 

indenização pelos danos morais.

É o breve relato dos fatos. Decido.

Verifica-se que a petição inicial apresenta defeito capaz de dificultar o 

julgamento de mérito, de acordo com o descrito no art. 321, do CPC.

Em razão disso, determino:

1. Emende, a parte autora, a sua inicial, nos termos do artigo 321, do CPC, 

em 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento da petição inicial;

2. Indico com precisão o que deve ser corrigido ou completado:

2.1 – Juntar aos autos procuração ad judicia, que autorize o causídico a 

representar a parte autora;

 2.2 – Juntar aos autos cópia legível dos documentos pessoais da parte 

autora;

2.3 – Juntar aos autos cópia legível do demonstrativo dos descontos do 

mencionado empréstimo.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e após 

voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Campinápolis – MT, 04 maio de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42058 Nr: 663-97.2018.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO GONÇALVES, MATEUS 

EDUARDO GONÇALVES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905, FABIO GÓES CINTRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, CONCEDO a TUTELA CAUTELAR para determinar o 

ARRESTO de 41.730,45 sacas de 60 kg de soja, junto à área de formação 

de lavoura, localizada neste Município de Campinápolis/MT, Fazenda Santa 

Cruz do Kuluene, no Distrito de São José do Couto, matrícula n° 2.688 do 

CRI, inclusive nos silos da propriedade, de soja pertencente aos 

executados José Antônio Gonçalves Viana e Mateus Eduardo Gonçalves 

Viana.Lavre-se termo de caução do bem referido na folha 06 e, em 

seguida, expeça-se o mandado de arresto, ficando desde já nomeada 

depositária a própria requerente, lavrando-se o competente termo de 

compromisso de fiel depositária.Ademais, citem-se os executados, nos 

termos da decisão de folhas 56/57,verso. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo.À secretaria, para 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41657 Nr: 359-98.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE 

CAMPINÁPOLIS-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTUIR VALADÃO CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGDA ALMEIDA LEITE 

ANDRADE - OAB:MT/7843-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e da CNGC, impulsiono estes autos 

para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte autora 

para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de justiça, quantia 

esta que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33520 Nr: 1022-86.2014.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE TSERENHIH, CELESTINO WA'AWE 

TSEREDZADZUB'RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 26081 Nr: 1104-59.2010.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMIRO GONÇALVES SASTRE, HELSA APARECIDA 

QUINTINO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYRTON ATTAB BORSARI, MARISA 

ACQUARO BORSARI, WANDER RESENDE MARTINS, CLÁUDIA MICHELS 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2311-MT, RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - OAB:11011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CARLOS 

FERNANDES ALVES - OAB:83.161/SP, Eliseu Borsari Neto - OAB:SP 

90.505

 Vistos.

Constata-se dos autos que este Juízo, em 25/10/2017, determinou a 

intimação de Marisa Acquaro Borsari e Eliseu Borsari Neto para, em 05 

(cinco) dias, apresentarem o termo de renúncia dos direitos hereditários 

dos demais herdeiros do de cujus Ayrton Attab Borsari, devidamente 
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assinado, sob pena de não conhecimento do pedido de habilitação 

(fl.183,verso).

Posteriormente, em 09/11/2017, Eliseu Borsari Neto pugnou pelo prazo de 

90 (noventa) dias para apresentação do termo assinado, aduzindo que tal 

documento encontra-se entranhado nos autos de processo físico n° 

001606-73.2010.8.26.0637 que foram remetidos ao Arquivo Geral e, em 

média, para o desarquivamento demandam-se 75 (setenta e cinco) dias.

Pois bem.

Como já expirado o prazo solicitado pelo requerido supracitado, intime-se 

Marisa Acquaro Borsari e Eliseu Borsari Neto para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentarem o termo de renúncia dos direitos hereditários dos 

demais herdeiros do de cujus Ayrton Attab Borsari, devidamente 

assinado, sob pena de não conhecimento do pedido de habilitação.

Expirado o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 26082 Nr: 1105-44.2010.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMIRO GONÇALVES SASTRE, HELSA APARECIDA 

QUINTINO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA THEREZINHA DA SILVA GONÇALVES, 

AMILTON GONÇALVES, WANDER RESENDE MARTINS, NELY ANTONIA 

GONÇALVES, ROSELY MARIA GONÇALVES SASTRE CORTELLINE, 

NILZELI GONÇALVES SASTRE, CLÁUDIA MICHELS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2311-MT, RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - OAB:11011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CARLOS 

FERNANDES ALVES - OAB:83161, PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - 

OAB:2311-MT

 Vistos.

Aguarde-se o julgamento dos autos em apenso (Código 26081).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35198 Nr: 690-85.2015.811.0110

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO JORGE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTON QUIRINO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CARLOS FERNANDES 

ALVES - OAB:83.161/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO VIEIRA 

KOMOCHENA - OAB:11011

 Vistos.

Decisão- Determinação

Primeiramente, diante da juntada dos documentos de folhas 1084/1085, 

recebo a emenda da inicial (fls. 1082/1.083); sobreleva esclarecer que os 

autos principais já estão suspensos com o escopo de que sejam julgados 

os embargos de terceiro.

Constata-se dos autos que foi proferido despacho de especificação de 

provas (fl. 1071), tendo sido solicitado pela embargante a prova 

emprestada dos autos Código 24412, referente à perícia homologada 

sobre o imóvel objeto da lide (fls. 1073/1074) e o embargado requereu a 

prova emprestada das Ações de Embargos de Terceiros n° 24591, 24593, 

24594 e 24595, da prova testemunhal, ocorrida na audiência de instrução 

e julgamento realizada na data de 14/12/2015 (fls.1075/1076).

As partes foram intimadas para se manifestar sobre a produção das 

provas emprestadas, deixando o prazo transcorrer in albis (fl. 1.094).

Posto isso, defiro a produção das provas emprestadas; conforme 

requerido às folhas 1073/1074, determinando o translado de cópia do 

laudo pericial homologado nos autos da Ação de Despejo (Código 24412) 

e juntada aos presentes autos; como também solicitado às folhas 

1.075/1076, determinando o translado de cópias das audiências de 

instrução e julgamento, ocorridas em 14/12/2015, pertinentes aos autos 

Códigos 24591, 24593, 24594 e 24595 para juntada aos presentes autos.

Com a juntada das provas emprestadas, intimem-se as partes para se 

manifestarem no prazo de 10 (dez) dias, sendo que, no mesmo prazo, 

manifeste-se o requerido, querendo, sobre o pedido de admissão nos 

autos de Maristela Michels como assistente litisconsorcial (fls. 1082/1083).

 Expirado o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35581 Nr: 897-84.2015.811.0110

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIA MICHELS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTON QUIRINO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CARLOS FERNANDES 

ALVES - OAB:83.161/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eurico Velasco de Azevedo 

Neto - OAB:23154 OAB-GO

 Vistos.

Decisão- Determinação

Primeiramente, diante da juntada dos documentos de folhas 744/745, 

recebo a emenda da inicial (fl.742/743); sobreleva esclarecer que os 

autos principais já estão suspensos com o escopo de que sejam julgados 

os embargos de terceiro.

Constata-se dos autos que foi proferido despacho de especificação de 

provas (fl. 755), tendo sido solicitado pela embargante a prova 

emprestada dos autos Código 24412, referente à perícia homologada 

sobre o imóvel objeto da lide (fls. 758).

O requerido foi intimado para se manifestar sobre a produção da prova 

emprestada, deixando o prazo transcorrer in albis (fl. 763).

Posto isso, defiro a produção de prova emprestada, conforme requerido à 

folha 758, determinando o translado de cópia do laudo pericial homologado 

nos autos da Ação de Despejo (Código 24412) e juntada aos presentes 

autos.

Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para se manifestarem no 

prazo de 10 (dez) dias, sendo que, no mesmo prazo, manifeste-se o 

requerido, querendo, sobre o pedido de admissão nos autos de Mousar 

Felisbino Gonçalves como assistente litisconsorcial (fl. 743).

 Expirado o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35859 Nr: 98-07.2016.811.0110

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISTELA MICHELS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTON QUIRINO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CARLOS FERNANDES 

ALVES - OAB:83.161/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eurico Velasco de Azevedo 

Neto - OAB:23154 OAB-GO

 Vistos.

Decisão- Determinação

Primeiramente, diante da juntada dos documentos de folhas 610/611, 

recebo a emenda da inicial (fl.607/608); sobreleva esclarecer que os 

autos principais já estão suspensos com o escopo de que sejam julgados 

os embargos de terceiro.

Constata-se dos autos que foi proferido despacho de especificação de 

provas (fl. 614), tendo sido solicitado pela embargante a prova 

emprestada dos autos Código 24412, referente à perícia homologada 

sobre o imóvel objeto da lide (fls. 616).

O requerido foi intimado para se manifestar sobre a produção da prova 

emprestada, deixando o prazo transcorrer in albis (fl. 622).

Posto isso, defiro a produção de prova emprestada, conforme requerido à 

folha 616, determinando o translado de cópia do laudo pericial homologado 

nos autos da Ação de Despejo (Código 24412) e juntada aos presentes 

autos.

Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para se manifestarem no 

prazo de 10 (dez) dias.

Expirado o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102518/5/2018 Página 673 de 825



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 35999 Nr: 10484-94.2009.826.0637

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUISA MICHELS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTON QUIRINO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CARLOS FERNANDES 

ALVES - OAB:83.161/SP, DOVAIR MANZATTO - OAB:68.673/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eurico Velasco de Azevedo 

Neto - OAB:23154 OAB-GO

 Vistos.

Decisão- Determinação

Primeiramente, diante da juntada dos documentos de folhas 437/438, 

recebo a emenda da inicial (fls. 441/442); sobreleva esclarecer que os 

autos principais já estão suspensos com o escopo de que sejam julgados 

os embargos de terceiro.

Sem prejuízo da análise de preliminares e prejudiciais de mérito na 

sentença, tendo por base o princípio da economia processual; intimem-se 

as partes para que se manifestem sobre o interesse de produção de 

demais provas, no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser esclarecida a 

pertinência, ou no julgamento antecipado da lide.

Expirado o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 21952 Nr: 962-60.2007.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIDA TEREZINHA ROGGIA, CORACY ROQUE 

DOMINGAS DOS SANTOS, EDNA VON RANDOW DE OLIVEIRA, ELENICE 

VIEIRA DA CRUZ, GERSON CARLOS REZENDE, ILMA ALVES DE 

OLIVEIRA, ROSELY CAMPOS DE OLIVEIRA MOURA, MARIA DE FATIMA DE 

OLIVEIRA, LUCIENE GONÇALVES DA CUNHA, MARIA HELENA CAIXETA 

PEREIRA, NELSON GONÇALVES DE MELO, ROSALI CAMILO DO 

NASCIMENTO, SELMA LUCIA DE JESUS, RITA DA SILVA DOS ANJOS, 

VAINA FERREIRA DA SILVA, SIRLEI ALMEIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GECIONE DIAS ANDRADE - 

OAB:8.585 OAB/MT, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos.Decisão->Determinação. (...) Desta feita, percebe-se que o 

imbróglio tem como origem a juntada da atualização dos débitos 

(fls.365/366), sem a devida determinação judicial. Isto, pois, a partir de 

então, foram expedidas novas RPVs com os valores atualizados, mesmo 

sem a homologação dos novos cálculos. Pois bem. CHAMO O FEITO À 

ORDEM, para declarar a nulidade dos cálculos de fls. 365/366, bem como 

para cancelar as RPVs expedidas que tenham tomado como base os 

referidos cálculos.Certifique a Secretaria quanto ao levantamento de 

valores eventualmente já realizados pelos requerentes.Expeçam-se novas 

RPVs aos requerentes, em conformidade com os padrões exigidos e em 

observância aos arts. 266 e 267 do RITJMT. Destaco que os valores das 

RPVs estão discriminados à fl. 246, devidamente homologados 

(fl.254).Intime-se o requerido para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se acerca do pedido de habilitação de fls. (470/486).Junte-se 

cópia do Ofício 37/2018/GAB, no qual este Juízo responde o Ofício 

946/2018-DAP.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 39317 Nr: 1294-75.2017.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEGUISMAR MENDES MOREIRA, 

ADEGUISMAR MENDES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e da CNGC, impulsiono estes autos 

para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da parte autora 

para efetuar o pagamento das diligências do(a) oficial(a) de justiça, 

quantia esta que deverá ser recolhida através de guia disponibilizada junto 

ao 'site' do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através de 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, apresentando cópia do 

comprovante de depósito nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a 

partir da presente intimação.

Informo ainda que são 05 (cinco) diligências urbanas para procurar bens 

do executado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33026 Nr: 657-32.2014.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLAN DE SOUZA MEDRADO, PAULO SERGIO 

GOLONI, VELCI LUIS RAFFAELLI, JALBES VILSON LOPES, SALVADOR 

RODRIGUES DE MAGALHÃES, MARKTURIO BOTELHO, OSMAR NORONHA 

GONÇALVES, JAIME ANTONIO GOLGATO, JONAS MARIANO DA SILVA 

NETO, ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS, JOSÉ MARIA SIMÃO, JOÃO 

BERNARDES, ÁLVARO GIMENEZ GONÇALVES, JOSÉ DAS GRAÇAS 

MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO CANAN - OAB:9180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIDAQUE LUIS NETO - 

OAB:3252/MT

 Ante o exposto, ACOLHO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de 

corrigir o erro material e a contradição evidenciados; assim, INTEGRANDO 

à decisão de folhas 464/467 a fundamentação exarada, seu DIPOSITIVO 

passa a vigorar com a seguinte redação:Rejeito a alegação de nulidade 

absoluta, suscitada pela parte requerida às fls. 441/444.Intime-se a parte 

requerida para, no prazo de 10 dias, manifestar quanto ao pedido de 

inclusão de novos autores mencionados às fls. 407/440 e 450/463, 

voltando os autos em seguida para apreciação dos pedidos.Diante dos 

fatos narrados pelos autores, majoro a multa fixada em fls. 342, e modifico 

o seu valor para ser aplicada inicialmente no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta 

mil reais).Mantenho a liminar concedida às fls. 193/194, no entanto limito 

seus efeitos aos demandantes Arlan De Souza Medrado, Paulo Sérgio 

Goloni, Velci Luis Raffaelli, Jalbes Vilson Lopes, Salvador Rodrigues de 

Magalhães, Markturio Botelho, Osmar Noronha Gonçalves, Jaime Antônio 

Golgato, Jonas Mariano da Silva Neto, Antônio Ribeiro dos Santos, José 

Maria Simão, João Bernardes, Álvaro Gimenez Gonçalves e José das 

Graças Moura e pessoas por eles autorizadas; para que possam ter a 

manutenção da posse na passagem forçada de trânsito, sobre a Estrada 

que dá acesso à área objeto desta lide, na qual os autores exercem a 

posse.Intimem-se as partes quanto ao teor desta decisão.MANTENHO 

inalterados os demais elementos da decisão de folhas 464/467.Intime-se. 

Cumpra-se. Expirado o prazo recursal, voltem-me os autos conclusos.

Juizado Especial

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 30925 Nr: 696-63.2013.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLÚCIA CORREIA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL PEREIRA LOPES - 

OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:16780

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA os embargos que TIM CELULAR S/A move em face de 

MARLÚCIA CORREIA BORGES, a fim de reduzir o valor bloqueado a título 

de multa – astreintes para R$ 7.000,00 (sete mil reais).Isento de custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios (Lei 9.099/95 – art. 
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55).Campinápolis – MT, 04 de maio de 2018.Lys Meire Toda PaivaJuíza 

LeigaHomologo por sentença a decisão da Juíza Leiga, nos termos do 

artigo 40 da Lei 9099/95.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Após o 

trânsito em julgado, expeça-se alvará de levantamento dos valores, nos 

termos da presente sentença; em seguida, arquivem-se. 

Cumpra-se.Campinápolis – MT, 04 de maio de 2018.Ítalo Osvaldo Alves da 

SilvaJuiz Substituto

Comarca de Cláudia

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 91923 Nr: 1673-77.2016.811.0101

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ARY GARCIA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os advogados: LUCIANA WERNER BILHALVA e DINARTH ARAUJO 

CARDOSO JUNIOR, para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acerca da proposta de honorários apresentada pelo Perito Judicial.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 101962 Nr: 882-40.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISADORA SAVAZZI RIZZI - 

OAB:PR 75878, LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - OAB:22233/A, RUI 

FERRAZ PACIORNIK - OAB:PR 34.933, TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA 

NETO FRIEDRICH - OAB:PR 35.463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (Id. 101962)

Ação regressiva de ressarcimento

 Vistos.

1. Recebo a inicial, posto que preenchidos os requisitos legais.

2. Deixo de designar audiência de conciliação, ante o desinteresse da 

parte autora em conciliar.

 3. Cite-se a parte Requerida para apresentar contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 4. Fique a parte Requerida ciente de que a falta de contestação implicará 

na presunção de que admitiu como verdadeiros os fatos afirmados pela 

parte autora (CPC, art. 344);

5. Havendo na contestação fato impeditivo, modificativo ou extintivo, 

intime-se a parte autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 350 c/c art. 186, ambos do NCPC).

6. Vencido o prazo para contestação e impugnação, voltem conclusos.

 7. Intime-se.

8. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 102473 Nr: 1135-28.2018.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Caterpillar S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL SOKOLOWSKI MADEIRAS - EPP, 

DANIEL SOKOLOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL NUNES ROMERO - 

OAB:SP 168.016, SIDNEI FERRARIA - OAB:253137, VARNER MARQUES - 

OAB:SP 159.335

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Ato Deprecado, devendo para tanto efetuar o 

recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT (emissão de 

Guias Online), no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), correspondente ao 

zoneamento "Cláudia - Industrial", bem como encaminhar a Guia e o 

comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 84054 Nr: 1124-38.2014.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDOR VENZO, MAURICIO BORTOLLETI DE 

OLIVEIRA, EMERSON ALVES SARAIVA, MARCOS FERREIRA DA SILVA, 

EVANDRO DE OLIVEIRA, AGUIMAR QUINTINO, ROBERTO KELLER, 

ROZENEI DELLANI, ALCIDES FRANCISCO GORALSKI, ALEX DA VEIGA, 

VILSON LUNKES, MILTON TORLAI, DIEGO RAFAEL GIACOPPINI, ADRIEL 

TALAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546/MT, Gustavo Dias Cintra Mac Cracken - OAB:SP 314818, 

JEFERSON FUGIHARA - OAB:17860/MT, JIANCARLO LEOBET - 

OAB:10.718 OAB/MT, ROBERTO MACHADO - OAB:11701/MT, ROGÉRIO 

PEREIRA DE SOUZA - OAB:13704/MT, Vanderson Pauli - 

OAB:13534/MT

 Autos n. 1124-38.2014.811.0101 (Id. 84054)

Ação Penal

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO

Réus: ALCINDOR VENZO e outros

 Vistos.

1. O advogado do réu Maurício Bortoletti de Oliveira, à fl. 3319, requereu a 

substituição das testemunhas Adair Rodrigues da Silva e Tarcisio 

Machado por João Batista Almeida dos Santos e Margarida Ribeiro dos 

Santos, informando seus respectivos endereços, bem como pleiteou a 

desistência da oitiva da testemunha Maicon Robson.

 Por sua vez, o advogado do réu Roberto Keller, à fl. 3318, requereu a 

substituição da testemunha Eloir Rizzi pela testemunha Lenoir Rizzi, 

informando seu respectivo endereço.

Desta feita, HOMOLOGO a desistência da oitiva da testemunha Maicon 

Robson e defiro as substituições das testemunhas conforme pleiteado 

pelos advogados réus Maurício e Roberto.

O advogado do réu Emerson Alves Saraiva, insistiu na oitiva da 

testemunha Antonio Silvino Alves Neto, contudo não apresentou o 

endereço atualizado, portanto, DECLARO PRECLUSA a sua oitiva.

O advogado do réu Alcides Francisco Goralski insistiu na oitiva da 

testemunha Ivete Zanqui, contudo não apresentou o atestado médico a fim 

de justificar a ausência da referida testemunha em audiência realizada no 

dia 10.04.2018 (conforme certidão de fl. 3321), portanto, DECLARO 

PRECLUSA a sua oitiva.

O advogado do réu Evandro de Oliveira insistiu na oitiva das testemunhas 

Eliane, Willian e Diego, entretanto não apresentou o endereço atualizado 

delas, portanto, DECLARO PRECLUSA a oitiva das referidas testemunhas.

Ademais, os advogados dos réus Milton Torlai (fl. 3316), Adriel Talau (fl. 

3317), e Vilson Lunkes (fl. 3320), apresentaram os endereços atualizados 

das testemunhas Margarida, Fabíola, Judas Tadeu e Olívia Mohr.

2. Assim sendo, intime-se as testemunhas residentes nesta Comarca para 

solenidade do dia 17 de maio de 2018, às 14:00 horas. Em caso de 

testemunha residente em outra Comarca, depreque-se sua oitiva.

3. Intimem-se.

4. Ciência ao Ministério Público.

5. Diligências necessárias.

Cláudia, 04 de Maio de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 85510 Nr: 350-71.2015.811.0101

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINO MONTEIRO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Dias Cintra Mac 

Cracken - OAB:SP 314818

 (...) Diante disso, liberar o réu neste momento, seria providência 

temerária, trazendo ameaça óbvia à credibilidade da justiça. Desta forma, 

por ora, está demonstrado que a prisão do acusado é fundamental, 

mantendo na íntegra a decisão proferida que decretou a prisão preventiva 

do réu. Insta destacar que a prisão provisória caracteriza-se por sua 

excepcionalidade e reversibilidade conforme o estado da causa, ou seja, 

desaparecendo as razões da segregação prévia e dada a sua 

excepcionalidade, deve ser revogada, podendo ser novamente decretada 

se sobrevierem seus fundamentos, pressupostos e condições. Ante o 

exposto, em acolhimento ao parecer ministerial retro, não há outra solução 

possível diversa do INDEFERIMENTO do pedido de revogação da prisão 

preventiva do réu NATALINO MONTEIRO. 3. Considerando a certidão do 

Ministério Público apontando que José Carlos Cardoso está detido na 

Penitenciária “Ferrugem”, a secretaria deste juízo contatou a referida 

penitenciária e logrou êxito em encontrar a testemunha, sendo informado 

que ele está cumprindo pena naquele local referente aos autos nº 

0001495-35.2011.812.0018, originário da Comarca de Paranaíba/MS. 

Assim sendo, designo audiência de continuação, a fim de ser ouvida a 

testemunha José Carlos Cardoso, para o dia 29 de maio de 2018 às 13:30 

horas, sendo dispensada a presença do réu Natalino, uma vez que já foi 

colhido o seu interrogatório. 4. Requisite-se a escolta da testemunha José 

Carlos Cardoso. 5. Ciência ao Ministério Público. 6. Intimem-se. 7. 

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 45617 Nr: 1246-66.2005.811.0101

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, MARIA 

LUCINÉIA SERAFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILSON MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - 

OAB:5709-N/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO CEZAR DA SILVA - 

OAB:16249/O

 Vistos.

1. Inicialmente, determino que o advogado peticionante do acordo de fls. 

175/176, retifique o acordo fazendo constar a anuência de Maykon 

Huylson Serafim Machado, uma vez que já atingiu a maioridade, conforme 

certidão de nascimento de fls. 05, bem como junte procuração nos autos, 

pois não há sequer o número de sua OAB.

2. Esclareço, que caso o acordo se mantenha nos termos em que se 

encontra, a soltura só se dará após a comprovação nos autos da primeira 

parcela.

3. Cumprido o item "1", voltem conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 102550 Nr: 1169-03.2018.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO JUNIO ALVES DE SOUZA, EDIVALDO 

SILVA DA COSTA, JOSÉ FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE ALVES THEODORO 

DE MORAES - OAB:OAB/MT 11950/O, MARIA CECÍLIA ALVES DA 

CUNHA - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:, MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:OAB/MT 16031/B

 Autos n. 664-22.2012 (Id. 102550)

Carta Precatória

Vistos.

1. Para o cumprimento do ato deprecado designo o dia 29 de maio de 

2018, às 14:30 horas.

2. Intimem-se/Requisite-se.

3. Comunique-se ao Juízo Deprecante, sobre a presente decisão.

4. Ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública e ao Advogado 

Constituído.

5. Diligências Necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 45617 Nr: 1246-66.2005.811.0101

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, MARIA 

LUCINÉIA SERAFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILSON MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO LAVEZZO - 

OAB:5709-N/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO CEZAR DA SILVA - 

OAB:16249/O

 Autos nº 2005/387 (Id. 45617)

Execução de Alimentos

 Exequente: MAYKON HUYLSON SERAFIM MACHADO

Executado: ILSON MACHADO

Vistos.

SENTENÇA

Trata-se de ação de execução de alimentos, proposta por MAYKON 

HUYLSON SERAFIM MACHADO, em face de ILSON MACHADO, em que 

visa o recebimento da pensão alimentícia em atrasado, pelo rito do antigo 

art. 733, do CPC/73 (atual art. 528, §3º, do CPC/15).

 O Executado foi citado em 14.12.2011 (fls. 134), entretanto não pagou o 

débito ou justificou a impossibilidade de fazê-lo.

 Às fls. 139, foi decretada a sua prisão civil, a qual foi cumprida em 

30.04.2018 (fls. 173/174).

 As partes anexaram aos autos um acordo formulado, pugnando pela sua 

homologação e consequente determinação de soltura do executado com o 

pagamento da primeira parcela do acordo (fls. 179).

É, em síntese, o Relatório.

DECIDO.

Inicialmente, esclareço que os autos não foram encaminhados ao 

Ministério Público, uma vez que o exequente atingiu a maioridade.

 Considerando o acordo firmado entre as partes, HOMOLOGO-O, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, valendo como título executivo 

judicial, a teor do artigo 515, V, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, julgo EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, III, “d”, do CPC, podendo a parte autora, em caso 

de descumprimento do acordo, executa-lo.

 Considerando a comprovação do pagamento da primeira parcela da 

transação (fls. 180), expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA em favor do 

executado, devendo ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo 

deve permanecer preso.

 Custas pela parte executada.

 Ciência ao Ministério Público.

P.R.I.

Oportunamente, arquivem-se.

Cláudia, 05 de maio de 2018, às 14:18 horas.

 THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito em regime de Plantão Regionalizado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81882 Nr: 1063-17.2013.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Serraria Viamonense LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLO NORTE INDUSTRIA COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PERES DO PINHO - 

OAB:OAB/MT 8.065, CRISTIANO NOGUEIRA PERES PREZA - 

OAB:OAB-MT 10.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DINARTH ARAUJO CARDOSO 

JUNIOR - OAB:16856/A, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3520/MT, 

RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA - OAB:6296

 Vistos.

1. Considerando que os embargos de declaração opostos às fls. 983/985, 

se acolhidos, poderão ocasionar o atípico caráter infringente à decisão 

vergastada, em atenção ao princípio do contraditório, determino a abertura 

de vista à parte contrária para sobre eles se manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias.

2. Após, conclusos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 53691 Nr: 274-86.2011.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÂNIO VIEGAS DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DIAS DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Felix da Silva - 

OAB:13039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos à intimação da parte exequente para atualizar o 

débito, com a incidência da multa, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 49845 Nr: 761-61.2008.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENOIR FELIPE BACHINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARCIDES DE DAVID - 

OAB:9821/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:PR - 22.819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT - 

17.980/A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar os advogados das partes, para 

manifestação acerca do laudo pericial apresentado nos autos às fls. 

1529/1547

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 52373 Nr: 354-84.2010.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO BORTOLUZZI, ALCIDES 

BORTOLUZZI, ANITA ELVIRA BORTOLUZZI, JUAREZ BORTOLUZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CHAVES 

BARCELLOS - OAB:31602/RS, EDIVANI PEREIRA SILVA - OAB:OAB/MT 

10.235, Mário Eduardo Hoff da Silva - OAB:MT6179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando os documentos juntados pela parte exequente às fls. 

100/223, intime-se o terceiro interessado, Dr. Elpídio Morett Estevam, para 

se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, voltem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 81806 Nr: 986-08.2013.811.0101

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DOTTO DALMASO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A, ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA - 

OAB:16308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº986-08.2013.811.0101 (Id. 81806)

Ação de Busca e Apreensão c/c Pedido de Liminar

Requerente: BANCO BRADESCO S/A

Requerida: FABIO DOTTO DALMASO

Vistos.

SENTENÇA

Trata-se de ação de busca e apreensão c/c pedido de liminar interposta 

por BANCO BRADESCO S/A, em face de FABIO DOTTO DALMASO, 

devidamente qualificados, em que alegou, em síntese, que celebrou 

contrato na modalidade de Cédula de Crédito Bancário sob nº 2992160621 

com a requerida, onde foi dado como garantia, em alienação fiduciária, 

veículo descrito na inicial. Declarou que a contratante deixou de pagar as 

prestações devidas a partir de 14.02.2013, diante disso requereu 

liminarmente a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. 

Juntou documentos às fls. 05/06.

Às fl. 31 foi determinada a emenda inicial, sendo cumprida nas fls. (37/41).

Em decisão de fl. 42, foi concedida a liminar determinando a busca e 

apreensão do veículo, bem como determinada a citação da Requerida.

À fl. 46, foi certificado que restou inexitosa a tentativa de citação do 

Requerido.

Às fls. 51, a Requerente informou a desistência da ação e 

consequentemente a extinção do feito. E ainda, requereu o desbloqueio do 

bem, caso haja bloqueio judicial e o recolhimento do mandado de busca e 

apreensão.

 É o relatório. Fundamento e Decido.

Observando o pedido de desistência pleiteado pelo Requerente, quando o 

autor desistir da ação, o mérito não deve ser apreciado, devendo o juiz 

proceder à extinção da ação sem resolução de mérito.

 Assim, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, o que faço 

com base no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora, as quais já foram recolhidas (fl. 28/29).

 Deixa de proceder à baixa no sistema Renajud, eis que não foi realizado 

bloqueio judicial nos autos.

Determino o recolhimento do mandado de busca e apreensão, caso ainda 

esteja com o oficial de justiça.

 P.R.I.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo.

Cláudia, 10 de novembro de 2016.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

Juizado Especial e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-10.2013.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

AURIA RIBEIRO MONTHAY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA MENDES OAB - MT0014934A-O (ADVOGADO)

ANA GABRIELA VIEIRA ADAMI OAB - MT0014043A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL BARBON ANDERLE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A (ADVOGADO)

JACKSON SOKOLOVSKI ALVES OAB - MT21114/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

GILMAR SOKOLOVSKI (TERCEIRO INTERESSADO)

WANDER AGUILERA (TERCEIRO INTERESSADO)

AILSON DE BRITO (TERCEIRO INTERESSADO)

NEUSA CLACI PERRUT (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos. 1. Ciente da r. decisão da Turma Recursal. 2. Intimem-se as partes 

sobre o retorno dos autos e para requererem o que de direito, no prazo 

legal. 3. Em não havendo requerimentos, pelo prazo de 30 (trinta) dias, 

arquivem-se, com as cautelas de estilo. 4. Diligências necessárias. 

Cláudia, 23 de abril de 2018. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010040-22.2014.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO CORREIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE ABREU VERAS ARAUJO OAB - MT0017235S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EBC - EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANDER MARTINS BERNARDES OAB - MT15604 (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de REITERAR a intimação do(a) advogado(a) 
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da parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar se houve 

o pagamento do débito ou requerer o que de direito, sob pena de extinção 

do feito, haja vista que o executado já foi intimado para efetuar o 

pagamento do débito em 15 (quinze) dias e manteve-se inerte.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010076-98.2013.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE RISSI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALIETE RIGHI BERWIG OAB - MT0007214A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR PINHEIRO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção, haja vista o decurso de prazo de suspensão 

dos autos.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010088-78.2014.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

CACIQUE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALIETE RIGHI BERWIG OAB - MT0007214A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO ALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0015995A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o(a) advogado(a) da parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar se houve o 

pagamento do débito ou requerer o que de direito, sob pena de extinção 

do feito, haja vista o decurso de prazo para o devedor efetuar o 

pagamento de forma voluntária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010103-18.2012.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARA ROSA FINGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA MARA ROSA FINGER OAB - MT0009501A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE CLÁUDIA Processo nº 8010103-18.2012.8.11.0101 Promovente: 

TANIA MARA ROSA FINGER Promovido: ADILSON FERREIRA Vistos. 

SENTENÇA 1. Diante das informações de que não o executado não foi 

encontrado, assim como bens penhoráveis em seu nome, com fundamento 

no § 4º, do artigo 53, da Lei nº 9.099/95, julgo EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito, autorizando a devolução dos documentos da 

Exeqüente, se requerido. 2. No mais, expeça-se certidão de dívida, 

conforme pleiteado no ID 4582371/4582380, pelo valor atualizado da 

dívida. 3. Publique-se. Registre-se. Intimem-se somente a parte Exequente. 

4. Oportunamente, arquive-se. 5. Demais diligências necessárias. Cláudia, 

20 de junho de 2017. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010084-12.2012.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO SANDRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILI BERWIG OAB - MT0007160A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE CORREA MINHOTO OAB - SP0177342A (ADVOGADO)

 

Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte 

reclamada contra sentença proferida no presente feito, argumentando que 

houve omissão e contradição, eis que requereu produção de provas, mas 

o Juízo entendeu pela sua desnecessidade, reconhecendo o julgamento 

antecipado da lide. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo 

os presentes embargos e passo à análise. Cumpre destacar que não se 

verifica qualquer omissão e contradição na sentença ora combatida, eis 

que o objeto dos presentes embargos é modificar o dispositivo do decisum 

e não há qualquer omissão e contradição a ser reconhecida, isso porque 

a contradição refere-se à desconformidade interna da decisão, o que não 

ocorreu no presente caso. Corroborando tal entendimento, é a posição 

jurisprudencial: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. 

CONCEITO. "A contradição que justifica opor embargos de declaração é 

aquela havida no interior da própria decisão, ou seja, a desconformidade 

interna da decisão jurisdicional; nunca a eventual dissonância entre as 

provas existentes nos autos, a legislação que se entende aplicável ou a 

jurisprudência predominante nos Tribunais Superiores e o que se decidiu. 

Muito menos, ainda, não há como admitir a existência desse vício quando a 

contradição apontada diz respeito à fundamentação esposada na decisão 

embargada e à argumentação expendida pela parte" (Desembargador 

aposentado Fernando A. V. Damasceno)” (TRT-10 - RO: 

1216200801010000  DF  01216 -2008 -010 -10 - 0 0 - 0  ,  R e l a t o r : 

Desembargador André R. P. V. Damasceno, Data de Julgamento: 

26/01/2010, 1ª Turma, Data de Publicação: 05/02/2010). “A contradição 

que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, 

jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.” (STJ – 4ª 

T., REsp 218.528-EDcl, Min. Cesar Rocha, j. 7.2.02, DJU 22.4.02). Os 

Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, 

ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter 

substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. 

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados 

na norma legal (art. 1.022, CPC), ou para corrigir erro manifesto de 

tempestividade do recurso ou do preparo é que são admissíveis os 

declaratórios. Nesse sentido também, segundo os Eg. Tribunais é a 

orientação jurisprudencial dominante: “É incabível, nos declaratórios, rever 

a decisão anterior reexaminando ponto sobre o qual já houve 

pronunciamento, com inversão, em conseqüência, do resultado final. 

Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que foge ao disposto 

no art. 535 e incisos do CPC”. (RSTJ 30/412). Cuida lembrar que o 

magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das 

partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes para, com 

segurança, proferir seu veredicto, de forma fundamentada e desde que, 

não apresente resquícios de arbitrariedade, pois, está ele protegido pelo 

princípio da livre convicção, não estando, portanto, obrigado a ater-se aos 

fundamentos elencados por quaisquer dos litigantes ou discorrer de forma 

detalhada a todos os pontos e argumentos por eles suscitados. Assim, 

não verificando na sentença a contradição apontada pelo Embargante, 

NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Intimem-se. Cláudia, 10 

de maio de 2017. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010117-70.2010.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILLA VIEIRA LEITZKE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MATIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT0008182A (ADVOGADO)

 

Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte 

reclamada contra sentença proferida no presente feito, argumentando que 

houve contradição, eis que foi reconhecida a revelia no feito, todavia, o 

Autor não foi intimado para a audiência de conciliação, conforme 

certificado pelo Oficial de Justiça. Presentes os pressupostos de 

admissibilidade, recebo os presentes embargos e passo à análise. Cumpre 

destacar que não se verifica qualquer contradição na sentença ora 

combatida, eis que o objeto dos presentes embargos é modificar o 

dispositivo do decisum e não há qualquer contradição a ser reconhecida, 

isso porque a contradição refere-se à desconformidade interna da 

decisão, o que não ocorreu no presente caso. Corroborando tal 

entendimento, é a posição jurisprudencial: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. CONCEITO. "A contradição que justifica 

opor embargos de declaração é aquela havida no interior da própria 
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decisão, ou seja, a desconformidade interna da decisão jurisdicional; 

nunca a eventual dissonância entre as provas existentes nos autos, a 

legislação que se entende aplicável ou a jurisprudência predominante nos 

Tribunais Superiores e o que se decidiu. Muito menos, ainda, não há como 

admitir a existência desse vício quando a contradição apontada diz 

respeito à fundamentação esposada na decisão embargada e à 

argumentação expendida pela parte" (Desembargador aposentado 

Fernando A. V. Damasceno)” (TRT-10 - RO: 1216200801010000 DF 

01216-2008-010-10-00-0 , Relator: Desembargador André R. P. V. 

Damasceno, Data de Julgamento: 26/01/2010, 1ª Turma, Data de 

Publicação: 05/02/2010). “A contradição que autoriza os embargos de 

declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou 

com o entendimento da parte.” (STJ – 4ª T., REsp 218.528-EDcl, Min. Cesar 

Rocha, j. 7.2.02, DJU 22.4.02). Os Embargos Declaratórios têm finalidade 

de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando 

obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão 

embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Portanto, somente quando 

destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.022, 

CPC), ou para corrigir erro manifesto de tempestividade do recurso ou do 

preparo é que são admissíveis os declaratórios. Nesse sentido também, 

segundo os Eg. Tribunais é a orientação jurisprudencial dominante: “É 

incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior reexaminando ponto 

sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em conseqüência, 

do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que 

foge ao disposto no art. 535 e incisos do CPC”. (RSTJ 30/412). Cuida 

lembrar que o magistrado não está obrigado a responder a todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes 

para, com segurança, proferir seu veredicto, de forma fundamentada e 

desde que, não apresente resquícios de arbitrariedade, pois, está ele 

protegido pelo princípio da livre convicção, não estando, portanto, 

obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por quaisquer dos 

litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os pontos e argumentos 

por eles suscitados. Assim, não verificando na sentença a contradição 

apontada pelo Embargante, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de 

Declaração. Intimem-se. Cláudia, 10 de maio de 2017. THATIANA DOS 

SANTOS Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010002-73.2015.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO SANTANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS RUIZ OAB - MT0016558A 

(ADVOGADO)

 

Vistos. 1. Trata-se de cumprimento de sentença, sendo que a parte 

Requerida contestou os cálculos apresentados pelo Contador Judicial. A 

divergência encontra-se em um pagamento de R$ 100,00 referente à 

primeira parcela do acordo dos aluguéis em atraso e o pagamento de R$ 

400,00 referente ao aluguel de março, mas o Requerido informa que 

perdeu o comprovante do depósito. Diante disso, OFICIE-SE o Banco do 

Brasil para trazer aos autos o extrato da conta corrente n. 22.078-7, 

agência 0596-7, de titularidade do Autor a fim de se comprovar se houve 

ou não o depósito de R$ 500,00. Prazo: 10 (dez) dias. 2. No tocante ao 

pagamento dos aluguéis, denota-se que o Autor em abril de 2015 requereu 

o despejo do Requerido, ante o descumprimento do acordo. Por sua vez, o 

Requerido informa que deve apenas os aluguéis dos meses de abril, maio 

e junho de 2015. No cálculo judicial, a contadora inseriu o valor dos 

aluguéis até o mês de setembro, mas ao que tudo indica o Requerido 

desocupou o imóvel antes. Assim, a fim de resolver a controvérsia, 

intimem-se as partes para comprovarem a data da saída do Requerido do 

imóvel, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Tendo em vista que valor 

incontroverso nos autos, conforme cálculo apresentado pelo Requerido, é 

o montante de R$ 3.386,83 (três mil, trezentos e oitenta e seis reais e 

oitenta e três centavos), determino o depósito judicial do valor, em favor 

da parte Autora ou de seu advogado se tiver poderes para tanto. Intime-se 

o Requerido para efetuar o depósito, no prazo de 10 (dez) dias. Com o 

depósito, determino a expedição de alvará de levantamento em nome do 

autor ou de seu advogado, se tiver poderes para tanto. 4. Anote-se no 

Sistema os atuais endereços das partes bem como o nome do advogado 

constituído pelo Autor, para as devidas intimações. 5. Com a resposta do 

ofício do banco, voltem conclusos para deliberação. Cláudia, 04 de maio 

de 20167. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 50413 Nr: 1367-89.2008.811.0101

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONES MASCARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACONDO BEDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA 

MAIA - OAB:6296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

certifico que por esta secretaria foi designado o dia 19/07/2018 às 15:30 

horas para a realização da audiência de Conciliação. Certifico ainda que 

encaminho estes autos para o setor de expedição, a fim de intimar as 

partes e dar ciência ao MP.

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 33736 Nr: 2236-74.2007.811.0105

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberson Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Selle S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Celestino Corrêa da 

Costa Neto - OAB:4611/MT, Sebastião Monteiro da Costa Junior - 

OAB:7187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Duílio Piato Junior - 

OAB:3.719

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para que se manifeste acerca da petição de fls. 

454/455.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 88584 Nr: 2015-08.2018.811.0105

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLEI TEREZINHA BIANCHIN DELARMELIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILMARA OLIVEIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELITON DE ALMEIDA SANTOS - 

OAB:20.883/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a petição inicial em todos os seus termos.

 CONCEDO à parte autora as benesses da assistência judiciária gratuita.

DEFIRO, de plano, a expedição do mandado de pagamento, de entrega de 

coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, com o 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos pedidos na inicial, bem como para o 

pagamento de honorários advocatícios, estes equivalentes a 5% do valor 

da causa (CPC, art. 701).

No caso de pronto pagamento fica o pólo passivo isento das custas e 

honorários advocatícios (CPC art. 701, § 1º).

Conste ainda, do mandado que, nesse prazo, o réu poderá oferecer 

embargos, e, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o 

oferecimento de embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 
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executivo judicial (CPC art. 1.102).

DEFIRO, desde já, os benefícios do artigo 212 §1° e 2°, doCódigo de 

Processo Civil.

Cumpra-se

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 83700 Nr: 4418-81.2017.811.0105

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETE FERREIRA DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA - 

OAB:20.617 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, presentes os requisitos legais a tanto, RECEBO a inicial e 

INDEFIRO a medida liminar.NOTIFIQUE-SE a autoridade apontada como 

coatora para que preste suas informações no prazo de dez dias (art. 7º, 

inciso I, da Lei n. 12.016/09).CIÊNCIA ao respectivo órgão de 

representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia 

da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos 

moldes do artigo 7º, inciso II, da Lei n. 12.016/09. Após, DÊ-SE vista dos 

autos ao representante do Ministério Público para que opine no prazo de 

dez dias (art. 12 da Lei n. 12.016./09).Após o decurso dos prazos acima, 

com ou sem a manifestação do “parquet”, TORNEM-ME os autos 

conclusos para decisão, conforme previsto no art. 12, parágrafo único, da 

já referida Lei n. 12.016/2009.INTIMEM-SE.Cumpra-se COM A URGÊNCIA 

dada ao caso.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 82321 Nr: 3574-34.2017.811.0105

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antônio Ceccon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT, WANDERLEY DOS 

SANTOS BORIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMADSON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 20.257-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora para que providencie o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça para 

notificação dos impetrados, conforme valor disponibilizado no link: 

“http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao”, nos moldes da 

Portaria 27/2008-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 84768 Nr: 5081-30.2017.811.0105

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMC, ACdS, IMCS, ALMCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21383/O, MATEUS GONÇALVES DA SILVA - 

OAB:21.384/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar as partes acerca da sentença de ref. 11.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73189 Nr: 863-74.2017.811.0099

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSJ-V"L

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON EMILIA DA ROCHA - 

OAB:22746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON EMILIA DA ROCHA - 

OAB:22746/O

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DERIKA LOPES, Cpf: 05583313196, Rg: 

2319104-0, Filiação: Dolirio Ribeiro Lopes e Lenilda Milke Lopes, data de 

nascimento: 15/02/1992, brasileiro(a), natural de Catanduva-PR, 

solteiro(a), manicure e atualmente em local incerto e não sabido JOSUÉ DA 

SILVA JUSTINO - VULGO "JNETO LOCUTOR", Cpf: 71858091268, Rg: 

1243617, Filiação: Ilza da Silva Justino e Sebastião Alves Justino, data de 

nascimento: 23/11/1981, brasileiro(a), natural de Jesuíta-PR, solteiro(a), 

locutor publicitário. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, JULGANDO-SE O PROCESSO EXTINTO COM 

ANÁLISE DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, “b”, do NCPC.DEFERE-SE 

o benefício da justiça gratuita, motivo pelo qual fica isenta a parte do 

pagamento das custas. Todavia, é possível a exigibilidade de tais valores 

caso haja a perda da condição de necessitados, na dicção do §3º do art. 

98 do CPC.IV DELIBERAÇÕES FINAISNo mais, à SECRETARIA 

para:1.INTIMAR as partes;2.CIENTIFICAR o Ministério Público. Nomeado 

como Defensor, fixam-se como honorários advocatícios ao advogado 

EDSON EMILIA DA ROCHA – OAB/MT n° 22.746-O, o valor de 05 URH 

(consoante Tabela de Honorários da OAB, levando-se em conta os atos 

praticados, a teor do art. 303 da CNGC), o qual deve ser custeado pelo 

Estado de Mato Grosso. Serve a presente como certidão para cobrança 

de honorários (devidamente selada).Transitada em julgado, se nada for 

requerido, arquivem-se os autos.Publicar. Intimar.Cumprir.Serve o 

presente como MANDADO/PRECATÓRIA.Cotriguaçu/MT, 22 de novembro 

de 2017.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Pietro Alan Custodio de 

Oliveira, digitei.

Cotriguaçu, 04 de maio de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63894 Nr: 705-24.2014.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON GARCETE DE SOUZA, WESLEI 

OTONI PEREIRA, CLEDIMAR MIRANDA GARLET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER LEAL JARDIM - 

OAB:24307/O

 CERTIFICO que nesta data afixei cópia do Edital em lugar de costume e o 

fiz publicar, encaminhando cópia do mesmo via on-line através do sistema 

Ionews ao órgão de imprensa oficial para a publicação. Nada mais. O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 27920 Nr: 848-91.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ TUCCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VILELA ZAGATTO 

- OAB:Mat. 1553487

 Vistos...

 Trata-se de Impugnação arguida pelo INSS em relação ao início do 

cumprimento de sentença, apontando excesso de execução.

 Intimada para se manifestar, a impugnada concordou com os cálculos.

Havendo concordância com os cálculos trazidos pela Executada, outra 

não é a conclusão que não o acolhimento da impugnação.

 Importante assinalar que a parte impugnada é beneficiária da “gratuidade 

da justiça”.

 Fundamental asseverar que não houve indicação concreta do alegado 

óbito do autor, pois deixar de sacar os valores não significa que tenha 

falecido.

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido principal deduzido na 

impugnação, HOMOLOGANDO-SE os cálculos apresentados pela 

impugnante, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC.

 CONDENA-SE a impugnada ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como aos honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 

10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, do CPC). Não 

obstante, como se concedeu a “gratuidade da justiça”, as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

 No mais, à SECRETARIA:

1. Transitada em julgado:

a. EXPEDIR a Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, 

conforme for, ao Tribunal Regional da 1ª Região, atentando-se ao valor 

indicado pela impugnante.

2. Após, arquivar com as baixas e anotações de estilo;

3. Publicar. Intimar. Cumprir.

Cotriguaçu/MT, 04 de maio de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62253 Nr: 655-32.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL DE MORAIS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 Intimado para apresentar o rol de testemunhas, a Defesa (o advogado, 

melhor dizendo) pontuou que não mais exercerá o papel de defensor 

"constituído", renunciando, portanto.

 Ao mesmo tempo, porém, afirma que o motivo é pela falta de condições do 

acusado para arcar com os honorários, razão pela qual pleiteia a 

nomeação como Defensor (dativo, portanto), já que exerce a defesa 

desde 2013.

Analisando-se o caso, verifica-se razoável complexidade processual 

(duas vítimas, com alegações finais orais em audiência), o que importa 

dizer que, em tese, a mudança de defensor traria dificuldade 

procedimental (não prejuízo, frise-se), pois ao novo defensor deveria ser 

concedido tempo para compreender o que se tem neste processo.

 Por isso, tendo como fundamento a celeridade procedimental, 

concorda-se com o pleito do defensor, desde que: a)traga aos autos 

termo de renúncia; b)junte documento assinado pelo acusado de que não 

tem condições de contratar outro advogado. PRAZO de 15 dias.

 Sendo assim, à SECRETARIA:

1.INTIMAR a Defesa, tanto para ciência quanto para providenciar o 

indicado;

2.Se providenciado o cumprimento dos itens "a" e "b", NOMEAR o 

advogado como Defensor para o Júri, intimando-o para apresentar o rol de 

testemunhas;

3.Não sendo providenciado (ou negando cumprimento), INTIMAR o 

acusado para ciência da renúncia ao mandato, bem como para informar se 

irá constituir outro defensor (sendo que, não o fazendo, será nomeado um 

dativo). PRAZO de 10 dias para informar;

4.Não constituindo ou decorrendo o prazo (item 3), NOMEAR um defensor 

(a partir da lista constante da Secretaria, obedecendo à alternância);

5.Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 29516 Nr: 524-67.2007.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETRONILIO RODRIGUES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA DE LOURDES BARBOSA 

BASTOS - PROC. FEDERAL - OAB:3.833/MT

 Vistos...[...] Por isso, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito 

feito em sede de Impugnação. Havendo necessidade de questionar, são 

devidos honorários advocatícios ao impugnante. CONDENA-SE a 

impugnada ao pagamento dos honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 

5% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, do CPC). 

Condena-se ao pagamento de custas e despesas, mas há justiça gratuita 

deferida, motivo pelo qual fica suspensa a exigibilidade.No mais, à 

SECRETARIA:1.VIRTUALIZAR estes autos;2.REMETER à Contadoria, isso 

para realização dos cálculos de acordo com os parâmetros 

indicados;3.Após, INTIMAR as partes;4.Transitada em julgado (a ser 

contado a partir do dia da intimação das partes acerca dos 

cálculos):a.EXPEDIR a Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou 

Precatório, conforme for, ao Tribunal Regional da 1ª Região/TJMT 

(conforme for), atentando-se ao valor indicado NOS CÁLCULOS DA 

CONTADORIA. 5.Havendo requerimento, conclusos;6.Não havendo 

requerimento (ou havendo concordância com os cálculos), após Expedir 

RPV/Precatório, arquivar com as baixas e anotações de estilo;Publicar. 

Intimar. Cumprir.Cotriguaçu/MT, 04 de maio de 2018.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 80437 Nr: 1301-66.2018.811.0099

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO LOURENÇO DA SILVA, JOSIANI GOMES DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Padilha de Oliveira - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado pelas partes e 

referendado pelo Ministério Público, que passa a ser parte integrante 

desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

JULGANDO-SE O PROCESSO EXTINTO COM ANÁLISE DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, III, “b”, do NCPC.Por fim, em razão da natureza da 

causa e da assistência por parte do Ministério Público, DEFERE-SE o 

benefício da justiça gratuita, motivo pelo qual ficam isentas as partes do 

pagamento das custas. Todavia, é possível a exigibilidade de tais valores 

caso haja a perda da condição de necessitados, na dicção do §3º do art. 

98 do CPC.No mais, à SECRETARIA para:1.INTIMAR as 

partes;2.CIENTIFICAR o Ministério Público. Transitado em julgado, se nada 

for requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.Publicar.Intimar.Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 04 de maio de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 80436 Nr: 1300-81.2018.811.0099

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVPDS, CDRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alvaro Padilha de Oliveira - 

OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado pelas partes e 

referendado pelo Ministério Público, que passa a ser parte integrante 

desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

JULGANDO-SE O PROCESSO EXTINTO COM ANÁLISE DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, III, “b”, do NCPC.Por fim, em razão da natureza da 

causa e da assistência por parte do Ministério Público, DEFERE-SE o 

benefício da justiça gratuita, motivo pelo qual ficam isentas as partes do 

pagamento das custas. Todavia, é possível a exigibilidade de tais valores 

caso haja a perda da condição de necessitados, na dicção do §3º do art. 

98 do CPC.No mais, à SECRETARIA para:1.INTIMAR as 

partes;2.CIENTIFICAR o Ministério Público. Transitado em julgado, se nada 

for requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de 

praxe.Publicar.Intimar.Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 04 de maio de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35802 Nr: 654-18.2011.811.0099

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDI OLIMPIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 Trata-se de Impugnação arguida pelo INSS em relação ao início do 

cumprimento de sentença, apontando excesso de execução.

 Intimada para se manifestar, a impugnada concordou com os cálculos.

Havendo concordância com os cálculos trazidos pela Executada, outra 

não é a conclusão que não o acolhimento da impugnação.

 Importante assinalar que a parte impugnada é beneficiária da “gratuidade 

da justiça”.

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido principal deduzido na 

impugnação, HOMOLOGANDO-SE os cálculos apresentados pela 

impugnante, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC.

 CONDENA-SE a impugnada ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como aos honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 

10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85, §3º, I, do CPC). Não 

obstante, como se concedeu a “gratuidade da justiça”, as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

 No mais, à SECRETARIA:

1. Transitada em julgado:

a. EXPEDIR a Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou Precatório, 

conforme for, ao Tribunal Regional da 1ª Região, atentando-se ao valor 

indicado pela impugnante.

2. Após, arquivar com as baixas e anotações de estilo;

3. Publicar. Intimar. Cumprir.

Cotriguaçu/MT, 04 de maio de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33985 Nr: 405-04.2010.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASELMO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - 

OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e provimento 52/2007, impulciono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte requerente para apresentação de 

alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 33023 Nr: 1180-53.2009.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO ANASTÁCIO SALVATERRA, LINDA AMÉLIA 

SALVATERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - 

OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e provimento 52/2007, impulciono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte requerente para apresentação de 

alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60143 Nr: 1056-02.2011.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LURDES TERESINHA GERHARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - OAB:10623/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

A contestação, em “defesa indireta de mérito”, alegou prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precedeu o 

ajuizamento.

 Impugnação apresentada pela parte-autora, rebatendo argumentos 

lançados.

 No tocante à prescrição, embora mais pertença à discussão meritória, 

vê-se que não há pedido referente a valores anteriores ao prazo indicado, 

pois a retroatividade do quanto pleiteado iria até a data do pedido 

administrativo, o qual não foi feito no prazo citado pelo INSS. Assim, deve 

ser afastada a aludida preliminar.

Portanto, a aludida preliminar não impede a continuidade do processo.

Assim, superado o ponto, continua-se.

Não é caso de julgamento antecipado (arts. 354 a 356, ambos do CPC), 

por haver necessidade de atividade probatória.

 Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas sobre as quais 

recairá a atividade probatória:

? Qualidade de segurado da parte-autora (inclusive quanto à carência – 

comprovação do tempo de atividade).

Mantém-se o ônus probatório tal previsto no art. 373, caput, do CPC.

Por isso, saneado está o processo (art. 357 do CPC).

Considerando ter havido a indicação das provas pretendidas, inclusive 

com prova testemunhal e depoimento pessoal, de rigor a designação de 

audiência.

Assim, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA para o dia 08/06/2018, às 17h45min, 

oportunidade em que deverá ocorrer o depoimento pessoal da 

parte-autora e a oitiva das testemunhas presentes.

Pelo exposto, à SECRETARIA para:

1. VIRTUALIZAR o presente processo (com as baixas e anotações 

necessárias), considerando a celeridade obtida com isso (intimações), 

devendo as partes se manifestar sobre o interesse nos documentos 

juntados;

2. Intimar as partes, devendo se atentar ao art. 455 do CPC, bem como 

deve ser considerada a intimação para fins de depoimento pessoal da 

parte-autora.

Serve o presente como MANDADO/PRECATÓRIA.

 Cotriguaçu/MT, 04 de maio de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78879 Nr: 339-43.2018.811.0099

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 
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Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OBDS, QVG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOSA - OAB:21709/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, DECRETANDO-SE O DIVÓRCIO de ODEMIR 

BATISTA DA SILVA e QUESIA VIEIRA GONÇALVES, o que resulta na 

dissolução do vínculo matrimonial, devendo a requerida voltar a usar o 

nome de solteira, qual seja QUÉSIA VIEIRA GONÇALVES.Assim, 

EXTINGUE-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.DEFERIDA as 

gratuidades “da justiça”, embora compitam às partes o pagamento das 

custas pro rata (art. 90, §2, do CPC), suspende-se a exigibilidade pelo 

prazo de 05 (cinco) anos (art. 98, §3º, do CPC).IV DELIBERAÇÕES 

FINAISÀ SECRETARIA para:1.EXPEDIR Ofício ao Cartório do 2º Serviço 

Registral e Notarial de Juína para que proceda à devida averbação na 

certidão de casamento de matrícula nº. 063719 01 55 2014 2 00018 064 

0006344 15 – Livro B-18, folha 64, termo 6344 (encaminhar a referida 

certidão juntamente com o ofício – fl. 15);2.INTIMAR os envolvidos, não se 

aplicando o artigo 914 da CNGC;3.CIENTIFICAR o Ministério 

Público.Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os 

autos.Publicar. Intimar. Cumprir.Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 04 de maio de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 31369 Nr: 960-89.2008.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMIO ADIR ZUHL - Vulgo "Tizil"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE, pela prescrição da 

pena em abstrato, quanto ao acusado EMIO ADIR ZUHL, o que se faz, 

dentre outros, com fundamento nos arts. 107, IV e 109, todos do Código 

Penal. Sem custas e condenação em despesas.Nomeado como defensor 

dativo, fixa-se como honorários advocatícios à advogada AKIN ALVES 

COMIN (OAB 9.074-A/MT) o valor de 02 URH (consoante Tabela de 

Honorários da OAB, a teor do art. 303 da CNGC), o qual deve ser 

custeado pelo Estado de Mato Grosso. Serve a presente como certidão 

para cobrança de honorários (devidamente selada). Por fim, à 

SECRETARIA para:1.Intimar o Defensor nomeado;2.Intimar o Ministério 

Público;3.Transitada em julgado, o que deve ser certificado, arquivar com 

as baixas (inclusive em banco de dados) e anotações 

n e c e s s á r i a s . P u b l i c a r .  I n t i m a r . S e r v e  o  p r e s e n t e  c o m o 

MANDADO.Cotriguaçu, 06 de maio de 2018.Dante Rodrigo Aranha da Silva 

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60933 Nr: 666-95.2012.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONAIR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 Ante o exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado na 

Denúncia e nas alegações finais do Ministério Público, isso 

para:i.DECLARAR Extinta a Punibilidade, pela Prescrição da pretensão 

condenatória, quanto a RONAIR DOS SANTOS pela prática da conduta 

tipificada no art. 147 do Código Penal;ii.ABSOLVER RONAIR DOS SANTOS 

quanto à imputação da infração penal do art. 250, §1º, II, “a”, do Código 

Penal. IV DISPOSIÇÕES FINAIS – À SECRETARIASem custas e despesas 

processuais.Nomeado como defensor dativo, fixa-se como honorários 

advocatícios à advogada AKIN ALVES COMIN (OAB 9.074-A/MT) o valor 

de 04 URH (consoante Tabela de Honorários da OAB, a teor do art. 303 da 

CNGC), o qual deve ser custeado pelo Estado de Mato Grosso. Serve a 

presente como certidão para cobrança de honorários (devidamente 

selada). Oportunamente, após certificar o trânsito em julgado desta 

sentença, adotar as seguintes providências:1.Proceder às anotações e 

baixas necessárias;2.Após, arquivar com as formalidades de 

praxe.Ciência ao Ministério Público.Publicar. Intimar, observando-se o art. 

392 do CPP. Cotriguaçu/MT, 06 de maio de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61302 Nr: 1044-51.2012.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARIA KUZMINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16173

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia 

e nas alegações finais do Ministério Público, CONDENANDO JOÃO MARIA 

KUZMINSKI como autor da infração penal do art. 129, §9º, do Código 

Penal. [...] V DISPOSIÇÕES FINAIS – À SECRETARIACONDENA-SE o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais. Não havendo discussão 

sobre o assunto, DEIXA-SE de condenar o réu ao pagamento de valor 

mínimo a título de indenização civil. Oportunamente, após certificar o 

trânsito em julgado desta sentença, adotar as seguintes 

providências:1.HAVENDO TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO, 

sem a interposição de recurso, imediatamente conclusos para analisar a 

questão da prescrição;2.À CONTADORIA para calcular custas e demais 

despesas processuais, VALENDO-SE da fiança anteriormente prestada 

para fins de pagamento. Caso reste saldo, DEVOLVER ao 

acusado;3.Proceder às COMUNICAÇÕES devidas ao Instituto Nacional de 

Identificação, ao TRE (via INFODIP), ao Cartório Distribuidor e às demais 

indicadas no art. 1453 da CNGC;4.VERIFICAR a existência de armas, 

objetos e veículos apreendidos sem destinação, remetendo, neste caso, 

os autos conclusos;5.INTIMAR a vítima (art. 201, §2º, do CPP);6.Verificar a 

existência de armas, objetos e veículos apreendidos sem destinação, 

remetendo, neste caso, os autos conclusos;7.EXPEDIR Guia de Execução 

de Pena, encaminhando o processo para designação de audiência 

admonitória;8.Após, arquivar com as baixas e cautelas de estilo. Ciência 

a o  M i n i s t é r i o  P ú b l i c o . S e r v e  o  p r e s e n t e  c o m o 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA.Publicar.Intimar, observando-se o art. 392 

do CPP.Cotriguaçu/MT, 06 de maio de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 61514 Nr: 1253-20.2012.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORVALINO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681, SARA TONEZER - OAB:9.074-A/MT

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia 

e nas alegações finais do Ministério Público, isso para:i.CONDENAR 

DORVALINO VIEIRA pela prática das condutas tipificadas no art. 12 da Lei 

10.826/03 e art. 129, §9º, do CP[...] 3. Oportunamente, após certificar o 

trânsito em julgado desta sentença, adotar as seguintes 

providências:1.HAVENDO TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO, 

sem a interposição de recurso, imediatamente conclusos para analisar a 

questão da prescrição;2.PROVIDENCIAR o necessário para a destruição 

da arma e munições;3.À CONTADORIA para calcular valor da pena de 

multa monetariamente corrigida, PROCEDENDO ao necessário para 

cobrança;4.Quanto à PENA DE MULTA, proceder de acordo com o art. 686 

do CPP e arts. 1598 e ss. da CNGC;5.À CONTADORIA para calcular 

custas e demais despesas processuais, VALENDO-SE da fiança 

anteriormente prestada para fins de pagamento. Caso reste saldo, 

DEVOLVER ao acusado;6.Proceder à formação de AUTOS DE EXECUÇÃO 
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PENAL, com a expedição de guia definitiva (ou provisória, conforme for), 

encaminhando conclusos para fins de especificação do cumprimento da 

pena (admonitória) ou para questão da suspensão condicional da 

pena;7.Proceder às COMUNICAÇÕES devidas ao Instituto Nacional de 

Identificação, ao TRE (via INFODIP), ao Cartório Distribuidor e às demais 

indicadas no art. 1453 da CNGC;8.VERIFICAR a existência de armas, 

objetos e veículos apreendidos sem destinação, remetendo, neste caso, 

os autos conclusos;9.INTIMAR a vítima (art. 201, §2º, do CPP);10.Após, 

ARQUIVAR com as baixas e cautelas de estilo. Ciência ao Ministério 

Público.Serve o presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA.Publicar. 

Intimar, observando-se o art. 392 do CPP.Cotriguaçu/MT, 06 de maio de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62167 Nr: 568-76.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDINHO CROZETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11.681/MT

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia 

e nas alegações finais do Ministério Público, isso para: i.CONDENAR 

BERNARDINHO CROZETTA pela prática da conduta tipificada no art. 14 da 

Lei 10.826/03.[...] :1.HAVENDO TRÂNSITO EM JULGADO PARA A 

ACUSAÇÃO, sem a interposição de recurso, imediatamente conclusos 

para analisar a questão da prescrição;2.PROVIDENCIAR o necessário 

para a destruição da arma e munições;3.À CONTADORIA para calcular 

valor da pena de multa monetariamente corrigida, PROCEDENDO ao 

necessário para cobrança;4.Quanto à PENA DE MULTA, proceder de 

acordo com o art. 686 do CPP e arts. 1598 e ss. da CNGC;5.À 

CONTADORIA para calcular custas e demais despesas processuais, 

VALENDO-SE da fiança anteriormente prestada para fins de pagamento. 

Caso reste saldo, DEVOLVER ao acusado;6.Proceder à formação de 

AUTOS DE EXECUÇÃO PENAL, com a expedição de guia definitiva (ou 

provisória, conforme for), encaminhando conclusos para fins de 

especificação do cumprimento da pena (admonitória) ou para questão da 

suspensão condicional da pena;7.Proceder às COMUNICAÇÕES devidas 

ao Instituto Nacional de Identificação, ao TRE (via INFODIP), ao Cartório 

Distribuidor e às demais indicadas no art. 1453 da CNGC;8.VERIFICAR a 

existência de armas, objetos e veículos apreendidos sem destinação, 

remetendo, neste caso, os autos conclusos;9.INTIMAR a vítima (art. 201, 

§2º, do CPP);10.Após, ARQUIVAR com as baixas e cautelas de estilo. 

Ciência ao Ministér io Públ ico.Serve o presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA.Publicar. Intimar, observando-se o art. 

392 do CPP.Cotriguaçu/MT, 06 de maio de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62410 Nr: 810-35.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ROGACIANO DOS SANTOS 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia 

e nas alegações finais do Ministério Público, isso para:i.CONDENAR 

RICARDO ROGACIANO DOS SANTOS ARAÚJO pela prática das condutas 

tipificadas no art. 12 da Lei 10.826/03[...] Oportunamente, após certificar o 

trânsito em julgado desta sentença, adotar as seguintes 

providências:1.PROVIDENCIAR o necessário para a destruição da arma e 

munições;2.À CONTADORIA para calcular valor da pena de multa 

monetariamente corrigida, PROCEDENDO ao necessário para 

cobrança;3.Quanto à PENA DE MULTA, proceder de acordo com o art. 686 

do CPP e arts. 1598 e ss. da CNGC;4.À CONTADORIA para calcular 

custas e demais despesas processuais;5.DEVE a Contadoria SE VALER 

da fiança anteriormente prestada para fins de pagamento das custas, da 

prestação pecuniária e da multa. Caso reste saldo, DEVOLVER ao 

acusado;6.Proceder à formação de AUTOS DE EXECUÇÃO PENAL, com a 

expedição de guia definitiva (ou provisória, conforme for), encaminhando 

conclusos para fins de especificação do cumprimento da pena 

(admonitória) ou para questão da suspensão condicional da 

pena;7.Proceder às COMUNICAÇÕES devidas ao Instituto Nacional de 

Identificação, ao TRE (via INFODIP), ao Cartório Distribuidor e às demais 

indicadas no art. 1453 da CNGC;8.VERIFICAR a existência de armas, 

objetos e veículos apreendidos sem destinação, remetendo, neste caso, 

os autos conclusos;9.INTIMAR a vítima (art. 201, §2º, do CPP);10.Após, 

ARQUIVAR com as baixas e cautelas de estilo. Ciência ao Ministério 

Público.Serve o presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA.Publicar. 

Intimar, observando-se o art. 392 do CPP.Cotriguaçu/MT, 06 de maio de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62735 Nr: 1093-58.2013.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia 

e nas alegações finais do Ministério Público, isso para:i.CONDENAR 

MÁRCIO DITE DINIZ pela prática das condutas tipificadas no art. 129, §9º, 

do CP.[...] 1.HAVENDO TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO, 

sem a interposição de recurso, imediatamente conclusos para analisar a 

questão da prescrição;2.À CONTADORIA para calcular custas e demais 

despesas processuais;3.DEVE a Contadoria SE VALER da fiança 

anteriormente prestada para fins de pagamento das custas. Caso reste 

saldo, DEVOLVER ao acusado;4.Proceder à formação de AUTOS DE 

EXECUÇÃO PENAL, com a expedição de guia definitiva (ou provisória, 

conforme for), encaminhando conclusos para fins de especificação do 

cumprimento da pena (admonitória) ou para questão da suspensão 

condicional da pena;5.Proceder às COMUNICAÇÕES devidas ao Instituto 

Nacional de Identificação, ao TRE (via INFODIP), ao Cartório Distribuidor e 

às demais indicadas no art. 1453 da CNGC;6.VERIFICAR a existência de 

armas, objetos e veículos apreendidos sem destinação, remetendo, neste 

caso, os autos conclusos;7.INTIMAR a vítima (art. 201, §2º, do 

CPP);8.EXPEDIR Guia de Execução de Pena, encaminhando o processo 

para designação de audiência admonitória;9.Após, ARQUIVAR com as 

baixas e cautelas de estilo. Ciência ao Ministério Público.Serve o presente 

como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA.Publicar. Intimar, observando-se o 

art. 392 do CPP.Cotriguaçu/MT, 06 de maio de 2018.Dante Rodrigo Aranha 

da SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 65649 Nr: 511-87.2015.811.0099

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA VIANA RIBEIRO - 

OAB:37840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A/MT

 Vistos...Trata-se de Embargos interpostos pelo INSS em relação ao início 

do cumprimento de sentença, apontado excesso de execução.Intimada 

para se manifestar, a exequente ficou inerte, apresentando manifestação 

intempestiva.Assim, deve-se decidir a questão.Do quanto argumentado, 

verifica-se que há parcial procedência no alegado pela executada. A 

procedência se refere ao fato de que a DIB deve se dar em 29/06/2006, 

não em 28/06.A improcedência se dá quanto aos índices utilizados pela 

requerida, devendo ser observado o quanto decidido pelo STJ no REsp 

1.492.221/PR, ficando assim o cenário:i.Quanto à CORREÇÃO 

MONETÁRIA, os valores devem ser atualizados pelo Manual de Cálculos 

da Justiça Federal, com INPC a partir da Lei 11.430/06 (09/2006);ii.No 

tocante aos JUROS MORATÓRIOS, os cálculos devem seguir os critérios 

constantes do Manual de Cálculos da Justiça Federal até a entrada em 

vigor da Lei 11.960/09 (1% até 29/06/2009), sendo que, a partir daí, 

deverão ser adotados os critérios de juros estabelecidos no art. 1º-F da 
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Lei 9.494/97, na redação da Lei 11.960/2009 (índice de remuneração 

oficial da caderneta de poupança). Verifica-se, portanto, que os cálculos 

da Contadoria estão corretos.Por isso, JULGA-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pleito feito em sede de Embargos. Havendo necessidade 

de questionar, mas decaindo de parte mínima, são devidos honorários 

advocatícios ao exequente. CONDENA-SE a embargante ao pagamento 

dos honorários advocatícios, FIXANDO-OS em 5% sobre o valor do 

excesso apontado (art. 85, §3º, I, do CPC). Há isenção quanto ao 

pagamento de custas e despesas. No mais, à SECRETARIA:1.INTIMAR as 

partes;2.Transitada em julgado, TRASLADAR cópia para o processo 

PRINCIPAL e:a.EXPEDIR a Requisição de Pequeno Valor (RPV) e/ou 

Precatório, conforme for, ao Tribunal Regional da 1ª Região/TJMT 

(conforme for), atentando-se ao valor indicado NOS CÁLCULOS DA 

CONTADORIA. 3.Após, arquivar com as baixas e anotações de 

estilo;Publicar. Intimar. Cumprir.Cotriguaçu/MT, 07 de maio de 2018.Dante 

Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 51240 Nr: 2762-11.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusa Maria Soares Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO os advogados da parte 

autora para que no prazo legal se manifestem acerca da certidão do 

Oficial de Justiça de ref.19, Juntada de Carta Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 49947 Nr: 2138-59.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Antunes Souza de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO os advogados da parte 

autora para que no prazo legal se manifestem acerca da certidão do 

Oficial de Justiça de ref.23, Juntada de Carta Precatória.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 42781 Nr: 1034-66.2016.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chernenko do Nascimento Coutinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003-A

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO os advogados do 

denunciado para que tomem ciência da audiência designada para o dia 

21/05/2018, às 15h30min, na Oitava Vara Criminal de Cuiabá, Fórum da 

Capital (Av. Desembargador Milton Figueiredo Ferreira Mendes – Centro 

Político Administrativo – Cuiabá-MT), conforme juntada de ofício de ref.88.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 32821 Nr: 1500-65.2013.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GUIZZARDI

felipe - OAB:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO as partes, por intermédio de 

seus procuradores, que os autos encontram-se com vista para que tomem 

ciência de seu retorno a este Juízo bem como do acórdão, e, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifestem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 35493 Nr: 998-92.2014.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULINDA BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Penha Oliveira Dias 

Cardoso - OAB:12617-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANRIÊ RODRIGUES RECK - 

PROCURADOR FEDERAL DO INSS - OAB:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO as partes, por intermédio de 

seus procuradores, que os autos encontram-se com vista para que tomem 

ciência de seu retorno a este Juízo bem como do acórdão, e, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifestem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 37675 Nr: 422-65.2015.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NUNES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIRO DE LOPES E BARBUDA - 

OAB:26459

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO as partes, por intermédio de 

seus procuradores, que os autos encontram-se com vista para que tomem 

ciência de seu retorno a este Juízo bem como do acórdão, e, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifestem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 51242 Nr: 2764-78.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Fainina Freitas Campos 

Ribeiro - OAB:16495-B, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 

OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO os advogados da parte 
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autora para que no prazo legal se manifestem acerca da certidão do 

Oficial de Justiça de ref.18, Juntada de Carta Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52243 Nr: 3194-30.2017.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO MATOGROSSENSE DE RODEIO - FMTRO, 

Renato Silva Bavaresco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sindicato Rural de Dom Aquino-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO KURZ ROGGIA - 

OAB:13301/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3610/MT, YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - OAB:203658

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO os advogados da parte 

autora para que no prazo legal se manifestem acerca da certidão do 

Oficial de Justiça de ref.23.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47976 Nr: 1343-53.2017.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural Juscimeira LTDA- Vale do 

São Lourenço

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO APARECIDO FIGUEIREDO ME, 

RONALDO APARECIDO FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, que as guias de diligências para os oficiais de justiça 

poderão ser retiradas e pagas pelo seguinte endereço: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 46785 Nr: 851-61.2017.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Amorim Faller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11003-A

 VISTOS, ETC.

Trata-se de ação penal instaurada contra LUCAS AMORIM FALLER, sendo 

que no curso do procedimento sobreveio a notícia da morte do réu, 

comprovada pela certidão de óbito de Ref. 46.

 O Ministério Público requereu a extinção da punibilidade do mesmo com 

fulcro no artigo 107, I, do Código Penal.

Conforme dispõe o artigo 62 do CPP, “no caso de morte do acusado, o juiz 

somente à vista da certidão de óbito, e depois de ouvido o Ministério 

Público, declarará extinta a punibilidade”.

 Preceitua o artigo 107, inciso I do CP que “Extingue-se a punibilidade : I - 

pela morte do agente”. Desta forma, ante a documentação trazida aos 

autos e parecer favorável do Ministério Público, DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE DE LUCAS AMORIM FALLER, nos termos do artigo 107, 

inciso I, do Código Penal.

Transitada em julgada a sentença, expeça-se os ofícios necessários, e 

após as formalidade legais, arquivem-se os autos.

 P.R.I.C.

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 81671 Nr: 2200-19.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO WILLIAN CONSTANTINO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME CALVO 

CAVALCANTE - OAB:24.542/A

 Vistos, etc.[...].Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público 

contra Paulo Willian Constantino Rodrigues pela prática do crime previsto 

no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006.Devidamente notificado e 

intimado, apresentou resposta escrita por meio de advogado nomeado (fls. 

67/77), alegando ausência de justa causa para o exercício da Ação Penal, 

e requereu a absolvição sumária do acusado.É o breve relatório.Decido.A 

denúncia preencheu plenamente os requisitos do art. 41, do Código de 

Processo Penal, descrevendo suficientemente os fatos delituosos 

imputados e suas respectivas circunstâncias, a qualificação dos 

acusados e a classificação dos crimes, além de indicar o rol de 

testemunhas. Não sendo, portanto, caso de rejeição da denúncia, 

recebo-a em todos seus termos.Quanto aos fatos alegados pela defesa, 

estes não merecem prosperar, por ora, eis que existem indícios 

suficientes de autoria e materialidade, existindo justa causa para o 

prosseguimento da presente Ação.Não estando presente nenhuma das 

hipóteses do artigo 397 do Código de Processo Penal, afastando a 

alegação da Defesa, dou prosseguimento ao feito.Assim sendo, RECEBO 

A DENÚNCIA de fls. 04, na forma posta em Juízo.Designo com URGÊNCIA 

por se tratar de Réu Preso audiência de instrução e julgamento, para o dia 

18 de Junho de 2018, às 14h30min.Considerando que o réu encontra-se 

recolhido cautelarmente, REQUISITE-SE, junto ao Presídio em Sinop/MT, o 

recambiamento e o comparecimento do acusado à audiência designada, 

providenciando o necessário.Intimem-se seu advogado, o Ministério 

Público e as testemunhas indicadas pelas partes, atentando-se quanto à 

eventual expedição de cartas precatórias, caso alguma delas resida fora 

desta Comarca, cientificando às partes desta expedição.Oficie-se ao 

Instituto de Criminalística, requisitando-se que remeta a este Juízo, no 

prazo de 10 dias, o laudo definitivo, desde que ainda não conste nos 

autos.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 40426 Nr: 2628-63.2010.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILTON LEMOS MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIDELCINO FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o exequente para dar 

prosseguimento no feito, requerendo o que entender por direito, sob pena 

de arquivamento do feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 89267 Nr: 1917-19.2014.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato - Gossense - SICREDI NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Liandra Maria Tavares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:MT/13.311, Jean Carlos Rovaris - OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ e, do 

artigo 1.282, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora por meio do (a) advogado (a) Dr.(a) Eduardo Alves Marçale Jean 

Carlos Rovaris, para dar andamento no feito no prazo de 5(cinco) dias sob 

pena de extinção dos autos, art. 485, inciso III, do CPC.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115252 Nr: 2258-06.2018.811.0087

 AÇÃO: Exceção de Litispendência (art. 149 do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: Valdeir Miguel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelita Kemper - OAB:15.090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Oficie-se à Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT para 

que encaminhe cópia integral do processo de código 87618, no prazo de 

10 (dez) dias.

Com a juntada da cópia, vista ao Ministério Público para manifestação.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82114 Nr: 1448-41.2012.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Barreto de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:MT/20.853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora impulsionar o presente feito, tendo em vista que 

a petição protocolada em 24/05/2017 foi rejeitada pelo sistema por não 

pagamento da guia de materialização.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 96361 Nr: 3076-60.2015.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RAFAEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

manifestar acerca da certidão de decurso de prazo de fls. 35, requerendo 

o que entender por direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 96155 Nr: 2985-67.2015.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alanderson Aires da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Rodrigues Coladello 

- OAB:12.684 OAB/B, RALFF HOFFMANN - OAB:13128

 Indefiro a postergação da instrução para oitiva da testemunha Edevan 

Cesar de Assis. Conforme narrado pelo próprio acusado, a testemunha 

exercia o cargo de assistente técnico junto à SEMA à época dos fatos, no 

entanto, não era responsável por responder ofícios requisitórios do 

Ministério Público, exercendo primordialmente trabalho de campo.

Assim, sendo o Juízo o destinatário principal da prova, entendo 

suficientemente instruído o feito quanto ao ponto, não havendo razão a 

justificar a oitiva da testemunha requerida pela defesa. Dou, portanto, por 

encerrada a instrução do feito.

Permaneçam conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 110818 Nr: 3359-15.2017.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Ferreira Sbruzzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Vidigal Santos - 

OAB:21.105/O/OAB-MT

 Considerando que não houve tempo hábil para o cumprimento dos atos 

necessários à realização da audiência, redesigno a audiência de instrução 

para a data de 17 de maio de 2018, às 16h00min.

No mais, expeça-se carta precatória para a comarca de Cuiabá/MT, a fim 

de que seja realizado o interrogatório do réu.

Intimem-se.

Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 82983 Nr: 2316-19.2012.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCINO PEREIRA DA COSTA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ e, do 

artigo 1.282, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora por meio do (a) advogado (a) Dr.(a) Elio Alceno Schowantz, para 

dar andamento no feito no prazo de 5(cinco) dias sob pena de extinção 

dos autos, art. 485, inciso III, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 38528 Nr: 729-30.2010.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amarildo Souza Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fladson Chiquitin - 

OAB:17743

 Trata-se de Ação Penal interposta pelo Ministério Público em desfavor de 

AMARILDO SOUZA SANTOS, pela suposta prática da infração prevista no 

artigo 306 da Lei nº. 9.503/97.

Denúncia recebida em 16.09.2010 (24v-25).

Citado o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 39-40v).

Audiência de suspensão condicional realizada em 23.07.2015, momento 

em que o acusado aceitou as condições propostas pelo Ministério Público.

Às fls. 80 consta guia de recolhimento expedida em desfavor do acusado 

em razão da prática de outro crime.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO

Cuida-se de Ação Penal interposta pelo Ministério Público em desfavor de 

AMARILDO SOUZA SANTOS, pela suposta prática da infração prevista no 

artigo 306 da Lei nº. 9.503/97.

Revela-se dos autos que o acusado após a suspensão foi processado 

por outro crime.

Assim, com fulcro no artigo 89, §3º, da Lei 9.099/95, REVOGO a 

suspensão condicional do processo.

Designo audiência de instrução e julgamento para a data de 21.06.2018, 

às 13:50horas.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86362 Nr: 31-82.2014.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmi dos Santos Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Henrique Alves - 

OAB:11.064-B OAB/MT
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 Certifique a Secretaria o cumprimento da Carta Precatória.

Não tendo sido cumprida, concite o juízo deprecado a conferir celeridade 

ao feito uma vez que se trata de processo pertencente à Meta 2 do CNJ.

Com o retorno da carta, vistas ao Ministério Público e defesa para 

apresentação de memoriais finais.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113038 Nr: 538-04.2018.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joabe Rodrigues da Silva, Paulo Henrique Leite 

Brandão, Gisiane Alves de Oliveira, GEDEMAR SEVERINO VIEIRA, Reinaldo 

Aparecido Mota, Valdeir Miguel da Silva, Hercules Sanches de Noronha, 

Roseli Fernandes dos Santos, Irineu Ferreira de Souza, CLEONICE DE 

SOUZA ROCHA, Josmar Keik Aparecido da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelita Kemper - 

OAB:15.090

 Sendo assim, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva dos 

acusados JOABE RODRIGUES DA SILVA e REINALDO APARECIDO MOTA, 

remetendo-me aos fundamentos que ensejaram sua decretação, 

acrescidos dos constantes na presente decisão. Notifiquem-se os 

acusados PAULO HENRIQUE BRANDÃO, JOSMAR KEIK DA SILVA, 

VALDEIR MIGUEL DA SILVA, GISIANE ALVES DE OLIVEIRA IRINEU 

FERREIRA DE SOUZA E HERCULES SANCHES DE NORONHA para que, na 

forma do art. 55 da Lei 11.343/2006, apresentem defesa preliminar.Não 

sendo apresentada defesa preliminar por advogado, no prazo de 10 (dez) 

dias, encaminhe-se os autos para a Defensoria Pública.Desmembre-se o 

processo em relação ao acusado GEDEMAR SEVERINO VIEIRA, eis que se 

encontra foragido do distrito da culpa, em local incerto e não 

sabido.Intimem-se os acusados.Intime-se o Ministério Público.Com as 

defesas preliminares, voltem-me conclusos para recebimento ou não da 

denúncia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 113297 Nr: 741-63.2018.811.0087

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Juízo da Comarca de Peixoto de Azevedo - MT, 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Guarantã do 

Norte - MT, Daniel Lima Pinheiro, Thiago Lima Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 Devidamente cumprida, devolva-se com as homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 84446 Nr: 401-95.2013.811.0087

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, LPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE NOVO MUNDO - MT, Estado de 

Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio da Silva - OAB:3.685-A 

OAB/MT

 Considerando a manifestação do ente ministerial às fls. 97/v, designo 

audiência de instrução para o dia 09 de maio de 2018 às 16h00min, para 

oitiva da outrora adolescente Luana Pinheiro Prates, fazendo constar no 

mandado que sua ausência configura extinção do processo por abandono 

da ação.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 55220 Nr: 392-19.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Bosco Januário da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aline Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 392-19.2018.811.0036

Código: 55220

Ação de Exoneração de Alimentos

Sentença.

Vistos.

Trata-se de ação de exoneração de alimentos proposta por JOÃO BOSCO 

JANUÁRIO DA SILVA, já qualificado, em face de ALINE RODRIGUES DA 

SILVA, ora Requerida, também já qualificada.

 Em audiência de tentativa de conciliação realizada sem a presença da 

Requerida, em virtude de sua não citação.

 Na citada audiência o Autor requereu a desistência da ação, uma vez que 

a Requerida encontra-se estudando na cidade de Rondonópolis/MT, razão 

pela qual manterá o pagamento da pensão alimentícia de R$ 333,90 

(trezentos e trinta e três reais e noventa centavos), correspondente a 

35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento.

Mister se faz observar que neste caso se torna desnecessária a 

intimação pessoal da requerida para que se manifeste sobre o pedido de 

desistência, pois é de notório que a necessidade do consentimento da 

requerida para a homologação da desistência, somente é necessário 

quando ela é devidamente citada do processo e apresenta a contestação 

(art. 485, §4º CPC), o que ainda não havia ocorrido no presente feito.

 Decido.

Isso posto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA da presente ação, 

requerido expressamente pela parte autora e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 485, VIII, do 

CPC.

 Sem custas processuais e sem honorários, por trata-se de beneficiário 

da Justiça Gratuita.

 Transitada em julgado esta sentença, o que certificará o cartório, 

procedam-se às baixas e anotações necessárias e arquivem-se estes 

autos, independentemente de nova determinação.

 Publique-se, Intime-se e Cumpra-se.

Às providências.

Guiratinga/MT, 03 de maio de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43716 Nr: 1524-82.2016.811.0036

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Guimarães Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Processo nº: 1524-82.2016.811.0036

Código: 43716

Apuração de Infração Administrativa

Decisão.

Vistos, etc.

DETERMINO que o distribuidor reorganize o processo em tela movendo a 

representação oferecida pelo Ministério Público para o início dos autos, 

para que esta conste nas primeiras páginas.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04/07/2018 às 

16h:30min (MT), para proceder à oitiva das testemunhas arroladas pelas 
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partes, e após, o interrogatório do réu;

I-INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes;

II- As testemunhas deverão ser advertidas de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-ão á conduta coercitiva, 

com auxilio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no art. 458 do CPP, bem como estará sujeito a processo 

penal por crime de desobediência e ao pagamento de custas das 

diligências (art. 218 e 219, do Código de Processo Penal).

III- INTIME-SE o representado, DANIEL GUIMARÃES BORGES, para que 

compareça à audiência ora designada;

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa do acusado.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências.

Guiratinga/MT, 03 de Maio de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 51728 Nr: 2750-88.2017.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joelma Silva Diniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eldimar Divino Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Alves Valim Brito 

Costa - OAB:16.131/MT, Isaías Campos Filho - OAB:2470-MT, Marina 

Costa e Castro - OAB:22986/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Garcez Toledodo Pizza - 

OAB:8.675, JOHNAN AMARAL TOLEDO - OAB:9206/O

 Decido.1) Isso posto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteada 

pela autora JOELMA SILVA DINIZ, na petição inicial.2) Ante a determinação 

do Egrégio Tribunal de Justiça que decretou a nulidade dos atos decisórios 

praticado pelo juízo incompetente, DETERMINO o desentranhamento dos 

autos de todos os atos praticados naquele juízo, mantendo apenas a 

petição inicial, os documentos que a acompanharam, bem como a citação 

do requerido e documentos anexados por ele e pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça.3) CITE-SE o requerido para que, querendo, ofereça 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO e as provas que pretendem produzir, no 

prazo de 15 (quinze). Oferecida contestação, INTIME-SE a requerente 

para apresentar impugnação à contestação.4) Por fim, CERTIFIQUE-SE a 

serventia e voltem os autos conclusos para deliberações.Intimem-se e 

cumpra-se. Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 03/05/2018.Aroldo 

José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32545 Nr: 1087-46.2013.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dinnar Maria dos Santos da Costa Vital

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Avelino José dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT, Luciano Bolonha Gonsalves - OAB:187817/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a inventariante através de seu advogado, para que cumpra 

integralmente a decisão de fls, 28, na forma deliberada no despacho de 

fls, 56, final do segundo paragrafo

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 9158 Nr: 404-53.2006.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Dourado da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Apdo Pozza Fávaro - 

OAB:233.345, Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT, Murillo 

Espicalquis Maschio - OAB:9118-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, foi assinado eletrônicamente alvará nº 

399433-3/2018, na importância de R$= 123.741,54 (Cento e vinte e três mil 

e setecentos e quarenta e um reais e cinquenta e quatro centavos) em 

favor do advogado do autor de MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO, 

atendendo requerimento do advogado de fls 170/172, autorizado pelo 

despacho do MM. Juiz de Fls, 175.

Guiratinga - MT, 6 de maio de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 11531 Nr: 573-06.2007.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Dias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11045A/MT, Fernando Baldan Neto - OAB:13088-A/MT, 

Florisvaldo Antonio Baldan - OAB:11044 A / MT, Luciana Gulart 

Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristina Cardoso 

Zandonadi - OAB:5.319/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, foi assinado eletrônicamente alvará nº 

399439-2/2018, na importância de R$= 85.026,72 (Oitenta e cinco mil e 

vinte e seis reais e setenta e dois centavos) em favor do advogado do 

autor Dr. FERNANDO APARECIDO BALDAN, atendendo requerimento do 

advogado as fls,172/173, autorizado pelo MM. Juiz as fls, 176, mediante 

prestação de contas após o repasse do montante.

Guiratinga - MT, 6 de maio de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 13279 Nr: 742-56.2008.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Iracy de Souza Silva, Ernesto de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosanna Luzia Silva, Márcia Izaura Salles Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT, Luiz Antônio Vilela - OAB:4195/MT, Marco Antonio 

Pires de Souza - OAB:5.170-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:4032, Rogério Alves Arcoverde - OAB:6761/MT

 Autos n° 742-56.2008.811.0036 (13279)

Ação de Reintegração de Posse

Decisão.

Vistos etc.

1) INDEFIRO o petitório de fls. 301, uma vez que a requerida já apresentou 

manifestação em relação ao laudo pericial.

2) Considerando que a parte requerida ofereceu contestação, INTIME-SE a 

requerente, por meio de seu Causídico, para que, caso queira, apresente 

a Impugnação à Contestação e ao laudo pericial, em 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão do direito.

2) Após CERTIFICA-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 07 de maio de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12295 Nr: 1159-43.2007.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carolina Lopes de Almeida, Elizete Almeida de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson José Pereira, Devalcir Rodrigues dos 

Santos, Suely Moreno da Silva, Liberalino Gomes de Moraes, Joana 

Sebastiana Guimarães Toledo Piza, Ieda Souza de Moraes, Liberato 

Gabriel de Moraes Filho, Adeir Rodrigues dos Santos, Negão do Belinho, 

Gerson de Moraes, Júlio César de Tal, Marcelo Rodrigues Toledo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo de Almeida Filho - 

OAB:16010

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-B

 Autos nº 1159-43.2007.811.0036 (12295)

Ação de Reintegração de Posse

Decisão.

Vistos etc.

1) Primeiramente, REVOGO a concessão da Justiça Gratuita deferida 

neste feito para parte autora, nos fundamentos apresentados na decisão 

datada em 07/05/2018 dos autos conexo em apenso de n.º 

3-98.1999.811.0036 (1820). Pois este Juízo restou convicto que a parte 

autora possui, sem dúvida, condições de arcar com às custas 

processuais e com os honorários periciais.

2) Segundo, CUMPRA-SE a serventia o já determinado na decisão retro de 

fl. 405.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 07/05/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 1820 Nr: 3-98.1999.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carolina Lopes de Almeida, Elizete Almeida de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Liberato Gabriel de Moraes, Heitor Cordeiro de 

Bastos, Município de Tesouro-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edvaldo de Almeida Filho - 

OAB:16010, LUCIANA DOS SANTOS ROCHA BORDIM - OAB:6143/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-B, Marco Antonio Pires de Souza - OAB:5.170-MT

 Processo n.º 3-98.1999.811.0036 (1820)Ação de Nulidade de Carta de 

AfloramentoDecisão.Vistos etc.Chamo o feito à ordem, uma vez que 

compulsando os autos, observa-se ser imprescindível a revogação da 

Justiça Gratuita anteriormente concedida a parte autora, de modo que a 

referida parte seja obrigada a custear a prova pericial exigida e não o 

Estado do Mato Grosso, de modo que revogo a decisão de fl. 220. Nesse 

sentido, percebe-se que na decisão inicial, este Juízo baseado nas 

alegações e nas declarações acostadas naquele momento processual, 

concedeu o benefício da Justiça Gratuita a parte autora. Contudo, com o 

trâmite processual, é possível concluir que a parte autora possui salário 

fixo, além disso, em análise do processo em apenso de nº 

1159-43.2007.811.0036 (12295), a parte alega ser dona e possuidora de 

um imóvel de 1.908.50,00 hectares (fl. 08). PORTANTO, TAL BENEFÍCIO 

NÃO SE TRATA DE POSSIBILITAR À PARTE ALGUMA ECONOMIA PARA 

MANUTENÇÃO DE PADRÃO DE VIDA, MAS GARANTIR ACESSO A 

JUSTIÇA DAQUELES QUE SÃO CONSIDERADOS HIPOSSUCIENTES 

FINANCEIRAMENTE OU NÃO TENHA NENHUMA RENDA. Dessa forma, 

REVOGO a concessão da Justiça Gratuita deferida anteriormente em 

benefício da parte autora, bem como a decisão de fl. 220.1) INTIMEM-SE as 

partes AUTORA, por meio de seu Advogado constituído (fl. 205/208), para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, DEPOSITE EM JUÍZO o valor dos 

honorários periciais, arbitrado pelo perito às fls. 225/227 ou IMPUGNE o 

valor apresentado de forma justificada, sob pena de ser julgado preclusa 

a produção da prova pericial, em razão da inércia da parte.2) Com o fim do 

prazo, CERTIFICA-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 07/05/2018.Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 14049 Nr: 136-91.2009.811.0036

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Candido Barbosa Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11045A/MT, Florisvaldo Antonio Baldan - OAB:11044 A / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, foi assinado eletrônicamente o alvará nº 

399440-6/2018, na importância de R$= 67.437,51 (Sessenta e sete mil e 

quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta e um centavos) em favor do 

advogado do autor Dr. FERNANDO APARECIDO BALDAN, atendendo 

requerimento do advogado as fls, 118/119, autorizado pelo MM. Juiz as fls, 

121, mediante a devida prestação de contas, após o repasse do montante 

.

Guiratinga - MT, 7 de maio de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12594 Nr: 72-18.2008.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vanderli Teófilo Pio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11045A/MT, Florisvaldo Antonio Baldan - OAB:11044 A / MT, 

Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léa Émile M. Jorge de Souza 

- Procuradora Federal - OAB:Matr. 1585180

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, foi assinado eletrônicamente o alvará nº 

399445-7/2018, na importância de R$= 102.025,94 (Cento e dois mil e vinte 

e cinco reais e noventa e quatro centavos) em favor do advogado do 

autor DR. FERNANDO APARECIDO BALDAN, atendendo requerimento do 

advogado de fls, 159/160, autorizado pelo MM. Juiz as fls, 165, mediante 

prestação de contas, após o repasse do montante.

Guiratinga - MT, 7 de maio de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12643 Nr: 118-07.2008.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noemea Oliveira dos Santos Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdilatif Mahamed Tufaile - 

OAB:34359/SP, Eber Amancio de Barros - OAB:15181-MT, Elemar 

Elio Perinazzo - OAB:8780-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 12643

Vistos etc.

Intime-se o requerente para que se manifeste quanto a impugnação à 

execução de fls.156/165, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 04 de maio de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31625 Nr: 218-83.2013.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DdMDG, DdMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTeLL, ISdARS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexander Zardini Dourado - 

OAB:7.022-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANNA VILELA DE 

MORAES - OAB:7045, André Luis Xavier Machado - OAB:7.676, 

Aotory da Silva Souza - OAB:7785/MS, Carla Aquoti De Almeida 

Castro Amorim - OAB:9.504-A, Daniela Cristina Vaz Cristina - 

OAB:11.660, Daniele Cristine de Souza Vieira - OAB:327.504-SP, 

Evandro Cesar Alexandre dos Santos - OAB:13431-A, Fernanda 

Dauber Ferreira da Silva - OAB:23723, Kelson Giordani Miranda da 

Silva - OAB:15.617, Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT, Maria 

Fernanda Ametila de Barros Oliveira - OAB:13269-MS, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT, Rogerson Rímoli - 

OAB:9.132-A

 Processo n.º 218-83.2013.811.0036 (31625)

Ação de Responsabilidade Civil

Decisão.

Vistos etc.

Observa-se a parte requerente às fls. 675/730 apresentou suas 

contrarrazões em relação a apelação da requerida RODOMEGA 

TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA de fls. 589/631, conforme 

determinado na decisão de fls. 634v.

Percebe-se que às fls. 640/674 a parte requerente, também, apresentou 

recurso de apelação, o qual, inclusive, já foi contrarrazoado pelos 

requeridos, conforme petições de fls. 754/779 e 783/793.

Por fim, consta-se às fls. 734/737 o aditamento á apelação apresentado 

pela requerida RODOMEGA TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA.

Diante do exposto:

1) Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o recurso de apelação da 

parte requerente de fls. 640/674, no seu efeito devolutivo e suspensivo, 

conforme preceitua os arts. 1.012, caput e 1013 do Novo Código de 

Processo Civil. Recurso esse que já foi contrarrazoado pelos requeridos.

2) RECEBO o aditamento à apelação apresentado pela requerida 

RODOMEGA TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA as fls. 734/737, uma vez 

que foi protocolado tempestivamente.

3) INTIME-SE a parte a parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente suas contrarrazões em relação ao ADITAMENTO ao 

recurso (art. 1.010, §1º do Novo CPC).

4) Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte 

requerente, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens (art. 1.010, §3º do 

Novo CPC).

Intime-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 07/05/2018.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32855 Nr: 9-80.2014.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edneiva Lopes de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keyla Goulart Teixeira Acuña - 

OAB:14.818-MT, Suenne Oliveira de Souza Borges - OAB:7135/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador da Fazenda 

Pública Estadual de MT - OAB:

 Autos n° 9-80.2014.811.0036

 Código: 32855

Procedimento Ordinário

Decisão.

Vistos etc.

Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o recurso de apelação (fls. 

259/280), no seu efeito devolutivo e suspensivo, conforme preceitua os 

arts. 1.012, caput e 1.013 do Código de Processo Civil.

INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentem suas contrarrazões (art. 1.010, §1º do CPC).

Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens (art. 1.010, §3º do CPC).

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 04 de Maio de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32152 Nr: 733-21.2013.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliselda Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Federal no 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Solange de Holanda Rocha - 

Procuradora Federal - Mat. 1.381.114 - OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público da 

Comarca de Guiratinga MT - OAB:

 Autos n° 733-21.2013.811.0036 (32152)

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

Observa-se que o petitório de fls. 71/78 do exequente resta equivocado, 

uma vez que, neste momento processual, não há diligência do Oficial de 

Justiça a ser cumprida.

Dessa forma, INTIME-SE PESSOALMENTE a parte exequente, COM A 

REMESSA/CARGA DOS AUTOS, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se em relação à certidão de fl. 65, bem como indique novo 

endereço da parte requerida para intima-la da decisão de fl. 62, sob pena 

de extinção do processo sem resolução do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 07/05/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 14629 Nr: 702-40.2009.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Wilians Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

Procuradora Federal - Mat. 1.381.114 - OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 Autos n° 702-40.2009.811.0036 (14629)

Execução Fiscal

Decisão

Vistos etc.

DEFIRO o pedido de fls. 109 da parte exequente, nos fundamentos 

apresentados.

1) INTIME-SE PESSOALMENTE o executado para que, no prazo de 10 

(dez) dias manifeste-se sobre a certidão de fl. 97 e regularize junto ao 

Banco do Brasil os depósitos pendentes relacionados a quitação da 

presente execução fiscal.

2) OFICIE-SE o Banco do Brasil para, no prazo de 10 (dez) dias, informe 

objetivamente sobre a conversão em renda dos valores depositados, 

descritos às fls. 94/97.

3) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e REMETAM-SE os autos a parte 

exequente, IBAMA, para que intimado pessoalmente possa, no prazo de 

10 (dez) dias, manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito, 

sob pena de extinção do presente feito (art. 485, III, §1º do CPC).

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 07/05/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 261 Nr: 11-85.1993.811.0036

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemar Ramalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Todeschini Construções e Terraplanagem Ltda, 

José Carlos Simone, WaldyrTodeschini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Armando Otávio Marcondes 

Guidio - OAB:2.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:3473, PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - OAB:5.325-MT

 Autos n° 11-85.1993.811.0036 (261)

Cumprimento de sentença

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido do exequente juntado às fls. 969.

 1) CORRIJA-SE a autuação para que passe a constar no Sistema Apolo, 

bem como na capa dos autos como tipo de ação: Cumprimento de 

Sentença.

2) INTIME-SE a parte executada para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

PAGUE a integralidade do débito calculado, sob pena de aplicação de 

multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor exigido e, 

também, do honorário do advogado de 10% (dez por cento), sem prejuízos 

dos atos processuais necessários à expropriação de tantos bens quantos 

forem necessários para a satisfação da obrigação (art. 523, §1º e §3º do 

Novo CPC) ou APRESENTE os embargos à execução, nos termos do art. 

914 e seguintes do Novo CPC.

3) INTIME-SE ainda a parte EXECUTADA que transcorrido o prazo previsto 

no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525 do 

NCPC).

4) Esgotado o prazo para pagamento, com ou sem manifestação do 

Executado, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de 

direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do presente 

feito.

5) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e DEVOLVAM os autos conclusos.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 07 de maio de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 11033 Nr: 279-51.2007.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Alcantara de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11045A/MT, Florisvaldo Antonio Baldan - OAB:11044 A / MT, 

Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Alves de Souza - OAB:, 

PROCURADOR - OAB:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, foi assinado eletrônicamente o alvará nº 

399490-2/2018, na importância de R$= 115.306,15 (Cento e quinze mil e 

trezentos e seis reais e quinze centavos) em favor do advogado do autor 

Dr. FERNANDO APARECIDO BALDAN, atendendo requerimento do 

advogado as fls, 153/154, autorizado pelo MM. Juiz as fls, 157, mediante a 

devida prestação de contas, após o repasse do montante.

Guiratinga - MT, 7 de maio de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 11523 Nr: 584-35.2007.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coracy Monteiro de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11045A/MT, Florisvaldo Antonio Baldan - OAB:11044 A / MT, 

Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léa Émile M. Jorge de Souza 

- Procuradora Federal - OAB:Matr. 1585180

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, foi assinado eletrônicamente o Alvará nº 

399468-6/2018, na importância de R$= 124.225,70 (Cento e vinte e quatro 

mil e duzentos e vinte e cinco reais e setenta centavos) em favor do 

advogado do autor Dr. FERNANDO APARECIDO BALDAN, atendendo 

requerimento do advogado as fls, 139/140, autorizado pelo MM. Juiz as fls, 

143, mediante a prestação de contas, após o repasse do montante.

Guiratinga - MT, 7 de maio de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 11525 Nr: 586-05.2007.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudimira Francisca Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11045A/MT, Florisvaldo Antonio Baldan - OAB:11044 A / MT, 

Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léa Émile M. Jorge de Souza 

- Procuradora Federal - OAB:Matr. 1585180

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, foi assinado eletrônicamente o alvará nº 

399460-0/2018, na importância de 70.277,10 (Setenta mil e duzentos e 

setenta e sete reais e dez centavos) em favor do advogado do autor Dr. 

FERNANDO APARECIDO BALDAN, atendendo requerimento do advogado 

de fls, 180/181, autorizado pelo MM. Juiz as fls, 184, mediante a devida 

prestação de contas, após o repasse do montante.

Guiratinga - MT, 7 de maio de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12315 Nr: 1177-64.2007.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindaura Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11045A/MT, Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT, Paulo 

Rubens Baldan - OAB:13.478/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, foi assinado eletrônicamente o alvará nº 

399457-0/2018, na importância de R$= 119.058,71 (Cento e dezenove mil 

e cinquenta e oito reais e setenta e um centavos) em favor do advogado 

Dr. FERNANDO APARECIDO BALDAN, atendendo requerimento do 

advogado as fls, 127/128 e autorizada pelo MM. Juiz as fls, 131, mediante 

a devida prestação de contas, após o repasse do montante.

Guiratinga - MT, 7 de maio de 2018.

Escrivã(o)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 16159 Nr: 901-28.2010.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilva Martins Cunha, Wilmon Cunha Laranjeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeanne Karla Ribeiro - 

OAB:8367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-B

 Processo n.º 901-28.2010.811.0036 (16159)

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

CIENTE do Termo de Audiência de Conciliação de fls. 166/167.
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1) INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste-se nos autos, sobre a proposta de acordo ofertada pela parte 

executada (fls. 166/167), bem como dê o devido andamento neste feito, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção sem 

resolução de mérito desta Ação, conforme art. 485, II e III, §1º do NCPC.

2) Após, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 07/05/2018.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30722 Nr: 566-38.2012.811.0036

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EPdSP, AdAP, MSC, JVSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Valadares Lopes 

Rocha Maciel - Defensor Público/MT - OAB:Mat. 100350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Antônio Vilela - 

OAB:4195/MT

 Autos n° 566-38.2012.811.0036 (30722)

Medidas de Proteção

Decisão

Vistos etc.

Compulsando os autos verifica-se que a guarda dos menores já foi 

regulamentada conforme sentença por sentença fls. 82.

 Verifica-se que, conforme aduziu a Defensoria Pública, esgotaram-se os 

meios de localização do endereço atual da Sra. Eliane Pereira da Silva 

Ponciano, para intimar com a finalidade de assinatura do termo de guarda 

definitivo.

Assim, considerando que houve o trânsito em julgado do presente feito 

(fls. 86), ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de praxe.

CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defensoria Pública. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 07/05/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 16831 Nr: 258-36.2011.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lourdes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rayner Carvalho Medeiros - 

OAB:28336/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Em face do exposto, e por tudo mais que consta nos autos, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o presente cumprimento de sentença, com 

resolução de mérito na forma do art. 487, I, do NCPC, para determinar que 

o cálculo do valor a ser pago pelo requerido seja o constante da planilha 

fls.127/129, qual seja, R$32.780,08 (trinta e dois mil setecentos e oitenta 

reais e oito centavos).Em virtude da sucumbência recíproca, condeno 

cada uma das partes ao pagamento de honorários advocatícios fixados 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que desde já ficam 

compensados nos termos do art. 86, NCPC. Friso, todavia, que sendo a 

embargada beneficiária da Justiça Gratuita nos autos principais, a 

execução das verbas sucumbências deverá obedecer ao disposto no art. 

12 da Lei nº 1.0960/50.Ato contínuo, requisite-se pagamento por 

intermédio do Tribunal competente devendo, neste caso, aguardar-se o 

pagamento em arquivo provisório, excluindo-o do relatório estatístico, mas 

sem baixa na distribuição.Cumpra-se.Guiratinga/MT, 03 de maio de 

2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15509 Nr: 253-48.2010.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Humberto Domingues Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco da Amazônia S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrégis Pithan Pagnussatt - 

OAB:8.992-B, Eugenio Leonardo Vieira - OAB:59119, Frederico 

Augusto Vieira Grandó - OAB:59119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:6189/MT

 PROCESSO/CÓD. Nº 15509

 Vistos etc.

Intime-me o executado para que junte aos fólios a impugnação a que se 

refere à fl.197, no prazo de 10(dez) dias.

Com o aporte, intime-se o exequente, para que o mesmo prazo, 

manifeste-se quanto a impugnação, bem como, quanto aos comprovantes 

juntados às fls.185/186.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 04 de abril de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 11572 Nr: 632-91.2007.811.0036

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Distribuidora Áurea de Medicamento Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cezar de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Faria - OAB:4318-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 632-91.2007.811.0036 (11572)Ação MonitóriaSentença.Vistos 

etc.Dessa forma, com fundamento no §2º do art. 921 do NCPC e 

considerando que o objetivo da monitória é a satisfação do crédito, 

movendo-se esta no interesse do credor, não há razão para o 

encaminhamento do presente feito para o arquivo provisório, DEVENDO 

ELE SER ARQUIVADO DEFINITIVAMENTE, pois caso sejam encontrado 

bens necessários para o prosseguimento do feito, dentro do prazo 

prescricional, tal fato deverá ser comunicado a este Juízo que determinará 

a juntada do expediente nestes autos para continuidade da 

ação.Decido.Forte em tais fundamentos, INTIME-SE a parte AUTORA, com 

o fim de ADVERTI-LA que após o transcurso do prazo de 01 (um) ano de 

arquivamento terá início o prazo de prescrição intercorrente, consoante 

dispõe o artigo 921, §4º do NCPC.Ademais, INTIME-SE, também, a parte 

REQUERENTE, informando-a que o processo somente será desarquivado, 

com o intuito de dar continuidade ao presente feito, quando, dentro do 

prazo prescricional, o exequente provocar o Poder Judiciário com a devida 

indicação no feito dos bens passíveis de penhora de propriedade da parte 

requerida. Cumprida a providência acima, DETERMINO o ARQUIVAMENTO 

DEFINITIVO da ação monitória com as baixas e anotações 

necessárias.Intime-se. Cumpra-se.Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 

07 de maio de 2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56630 Nr: 1023-60.2018.811.0036

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemiro Gueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Du Pont do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Randazzo Neto - 

OAB:3504-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte autora para que, em 245 (vinte e 

quatro) horas comprove nos autos o pagamento da condução da Oficiala 

d e  J u s t i ç a ,  n o  s i t e  d o  T J / M T ,  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo ser 

recolhido Zona 01, Bairro Guiratinga, Valor R$ 30,00(trinta reais). 

Guiratinga - MT, 7 de maio de 2018.

Analista Judicial
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 16581 Nr: 7-18.2011.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Rodrigues Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - 

Promotora de Justiça - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 Processo nº 7-18.2011.811.0036 (16581)

Criminal

 Despacho.

Vistos etc.

Defiro o pedido retro do Parquet de fls. 156.

I- DESIGNO audiência de instrução para o dia 04/07/2016, às 17:30hrs 

(MT), para proceder ao interrogatório do acusado.

II-INTIMEM-SE o acusado para comparecer na audiência designada.

 III-NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

 IV – NOTIFIQUE-SE a Defensoria Pública.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Guiratinga/MT, 07 de maio de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 6869 Nr: 736-88.2004.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Paulino de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson Valério Pouso - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 736-88.2004.811.0036 (6869)

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido do Estado do Mato Grosso de fl. 126, pois neste caso 

vislumbro ser direito da parte exequente ser intimado por meio da 

remessa/carga dos autos, considerando que na presente hipótese a parte 

necessita de acesso integral do processo.

Dessa forma, INTIME-SE o Estado de Mato Grosso, ora exequente, COM A 

REMESSA/CARGA DOS AUTOS, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se sobre a decisão de fls. 117 e documento de fls. 124, sob 

pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 07 de maio de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 9708 Nr: 895-60.2006.811.0036

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jaime Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Volkswagen S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nádia Fernandes Ribeiro - 

OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Bettanin de 

Barros - OAB:7901/MT, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4482

 Autos n° 895-60.2006.811.0036 (9708)

Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

 Com fundamento nos princípios constitucionais do contraditório e da 

ampla defesa, INTIME-SE a parte exequente, por meio de seu causídico, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se em relação ao petitório 

de fls. 331/335, sob pena de preclusão do direito.

Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 07 de maio de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 651 Nr: 36-59.1997.811.0036

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Jackson Lopes Mendonça, ROSENY 

DE CARVALHO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONILDO BELTRÃO LOPES - 

OAB:2770 MT

 Autos n° 36-59.1997.811.0036 (651)

Ação de Execução

 Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido retro do exequente de fl. 246 para determinar a penhora 

do imóvel indicado, registrado sob a matrícula nº 28.919 do 1º Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis/MT, de propriedade da 

parte executada.

1) SUSPENDO por hora a decisão de arquivamento definitivo do processo, 

acostada as fls. 243/244 em vista do bem imóvel apresentado pelo 

exequente para penhora.

2) Assim, DETERMINO a lavratura do Termo de PENHORA E AVALIAÇÃO 

do bem imóvel indicado e NOMEIO a parte executada como depositária dos 

bens. EXPEÇA-SE o necessário.

3) No mesmo ato, INTIME-SE a parte executada para que tenha ciência da 

penhora e de sua nomeação como depositária do bem. Além disso, INTIME 

a parte para que no prazo legal, caso queira, apresente impugnação nos 

autos, por meio de advogado (a).

4) Após, afim de conferir segurança jurídica ao ato, PROCEDA-SE ao 

registro da penhora do referido bem no Cartório de Registro de Imóveis 

competente.

 5) Por fim, nada sendo apresentado pela parte executada, INTIMEM-SE as 

Partes para que se manifestem sobre o Laudo de Avaliação respectivo no 

prazo de 10 (dez) dias. O Exequente deverá dizer, em especial, quanto ao 

seu interesse na adjudicação ou na alienação judicial do bem.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 07 de maio de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30421 Nr: 263-24.2012.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GRPdO, AdAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULFdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Valadares Lopes 

Rocha Maciel - Defensor Público/MT - OAB:Mat. 100350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 Autos nº 263-24.2012.811.0036 (30421)

Execução de Alimentos

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido da Defensoria Pública de fls. 94.

1) RENOVE-SE o mandado de prisão civil de fl. 75, encaminhando-se à 

Delegacia de Capturas e a outros órgãos de praxe, registrando-o no 

banco de dados do CNJ, Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP).

2) Após, ARQUIVE-SE provisoriamente o presente feito, pelo prazo de 01 

(ano), no intuito de aguardar a captura do executado, de forma que após 

esse prazo, INTIME-SE a parte exequente para indicar neste feito bens 

penhoráveis do executado, pra que seja dado o devido prosseguimento no 

feito.
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Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 07 de maio de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32586 Nr: 1122-06.2013.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LBBS, VABF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Frederico 

Lopes-Defensor Público - OAB:Mat.100552/DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogerio Alves Arcoverde - 

OAB:6761/O-MT

 Autos n° 1122-06.2013.811.036

 Código: 32586

Execução de Alimentos

Decisão.

Vistos etc.

Tendo em vista o que o cálculo do débito encontra-se desatualizado 

REMETA-SE com urgência os autos a contadoria judicial, para atualização 

dos débitos descontando os valores já pagos.

O Executado devidamente citado (fl. 27) não efetuou o pagamento das 

parcelas vencidas da pensão alimentícia, e nem demonstrou a 

impossibilidade de fazê-lo (fl. 28), mesmo tendo ciência da sanção 

decorrente do seu inadimplemento. Dessa forma, decreto sua prisão civil 

por 03 (três) meses, nos termos do art. 733 do CPC.

EXPEÇA-SE o respectivo mandado de prisão.

Por fim, em caso de pronto pagamento, recolha-se o mandado de prisão 

ou expeça-se o alvará de soltura, conforme o caso.

Consigne-se que o pagamento deverá abranger, além das parcelas 

devidas constante no cálculo a ser juntado pela contadoria, aquelas 

vencidas durante o trâmite da presente ação expropriatória.

Dê-se ciência à Defensoria Pública.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Guiratinga/MT, 07 de Maio de 2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31698 Nr: 291-55.2013.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilva Martins Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Wilmon Cunha Laranjeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilce Martins de Oliveira - 

OAB:1.568-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 291-55.2013.811.0036 (31698)

Ação de Inventário

Decisão.

Vistos etc.

INTIME-SE PESSOALMENTE a inventariante para que no prazo de 30 

(trinta) dias, dê cumprimento às determinações de fls. 90 e 95, 

comprovando o pagamento do tributo (ITCD) trazendo aos autos o 

comprovante da quitação, sob pena de remoção da inventariança em caso 

de descumprimento injustificado.

e) Por fim, CERTIFICA-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 07 de maio de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 49387 Nr: 1743-61.2017.811.0036

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Rodrigues de 

Almeida - OAB:12401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 Processo nº: 1743-61.2017.811.0036

Código: 49387

Divórcio Litigioso

Decisão

Vistos etc.

Considerando o requerimento da parte requerida pugnando pela nomeação 

de advogado dativo (fls. 92), defiro o pedido e nomeio o Drª. Luciana 

Gulart Soares para patrocinar os interesses da parte requerida, fixando 

honorários advocatícios no valor de 02 URH’s, a serem ulteriormente 

executados em face do Estado de Mato Grosso.

Intime-se a causídica da presente nomeação, bem como a parte requerida 

a fim de que, munido desta decisão, imediatamente procure a advogada 

ora nomeada para apresentação de defesa, cujo prazo reiniciar-se-á a 

partir desta intimação.

Saliento a causídica ora nomeada que a nomeação em apreço 

corresponde a múnus público, sendo que eventual recusa por foro íntimo, 

acaso seja procedida de forma reiterada em inúmeros processos, sem 

justificativa plausível, poderá ser interpretado como abuso de direito e 

consequente infração disciplinar, com informação à OAB para apuração 

de eventual violação a seu código de condutas.

 Cumpra-se. Intima-se

Às providências.

 Guiratinga/MT, 03 de Maio de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43634 Nr: 1493-62.2016.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcantilado Agroindustrial Ltda., João de Souza 

Vieira Neto, Vitor Carlos de Souza Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz Corrêa da Costa 

S. Soares - Procuradora Geral Fiscal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1493-62.2016.811.0036

Código: 43634

Execução Fiscal

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de Execução Fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso 

devidamente qualificada, em face de Alcantilado Agroindustrial Ltda, 

igualmente qualificado.

 A parte exequente à fl. 54/59 manifestou-se nos autos, abordando que o 

débito foi devidamente pago, de modo que a parte executada nada mais 

deve

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

A parte devedora efetuou regularmente o pagamento do débito.

É de reconhecer-se, assim, que o presente feito alcançou o seu objetivo, 

sendo de rigor a sua extinção, com resolução do mérito, uma vez que 

devidamente satisfeita a obrigação.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil.

Considerando que a parte executada quitou espontaneamente e 

integralmente o presente débito executado, DEIXO de condená-la ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios.

 Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, com as baixas e 

anotações de estilo, independentemente de nova determinação.

Houve erroneamente uma juntada de carta de intimação de Ref. 52. , 
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desentranhe-se, visto que não faz parte desse processo.

P.I.C.

Guiratinga/MT, 12 de Abril de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 55208 Nr: 387-94.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diva Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto de Sousa - OAB:

 Posto isso, não estando presentes os requisitos insertos no art. 300, do 

Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de Tutela Antecipada. 

Preenchidos os requisitos legais, condições da ação e pressupostos 

processuais, recebo a inicial.Inicialmente defiro os benefícios da justiça 

gratuita.Cite-se o réu da presente ação.Considerando o Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de designar audiência de 

conciliação entre as partes, uma vez que demonstrou que não possui 

interesse na autocomposição. Desta feita, abra-se prazo para 

contestação, nos termos do art. 335, do Novo Código de Processo 

Civil.Consigne-se que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC, art. 

344).Decorrido o prazo certifique-se, havendo resposta, intime-se a parte 

autora para réplica.Após, conclusos. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.Guiratinga/MT, 27 de fevereiro de 2018.Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuíz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000045-66.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO ASSAD NEGRELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR RODRIGUES DE LIMA OAB - SP243479 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZAIDA GARCIA INACIO (REQUERIDO)

MARCELINO LEBRERO MANGAS (REQUERIDO)

 

I. DO RELATÓRIO. Trata-se de termo de reclamação ajuizado por OTÁVIO 

ASSAD NEGRELLI e desfavor de ZAIDA GARCIA INÁCIO e MARCELINO 

LEBRERO MANGAS, em que se alega, como causa de pedir remota, 

cobrança de valores. No que tange aos demais andamentos processuais, 

utilizo-me da dispensa presente no artigo 38, caput, da Lei 9.099. II. DA 

FUNDAMENTAÇÃO. II. I. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Entendo 

que os documentos dos autos bastam para a aplicação do artigo 355, I e II, 

do Novo Código de Processo Civil, de modo que passo ao julgamento 

antecipado da lide e declaro que a causa prescinde de prova complexa 

para sua resolução. II. III. DO MÉRITO. Trata-se de Ação de Cobrança com 

pedido de Liminar, em que a parte autora é credora da quantia de 

R$625.000,00 (seiscentos e vinte e cinco mil reais) em decorrência de 

uma dívida vencida referente a um termo de encerramento de contrato de 

parceria rural. Para tanto, a parte autora requereu a tutela provisória de 

arresto e sequestro de 179 animais e um imóvel rural. Ainda, a parte 

autora juntou documentos no intuito de comprovar suas alegações. No 

entanto, a parte autora ajuizou a presente demanda no Juizado Especial 

Cível, no qual pela lei 9.099/95 estipula o teto de quarenta vezes o salário 

mínimo como limite para as ações aqui ajuizadas. O Juizado Especial é 

regido pela Lei nº 9.099/95, e em seu art. 3º, inciso I está previsto o teto 

para propor ação perante o juizado, vejamos: “Art. 3º O Juizado Especial 

Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das 

causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I - as causas 

cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo; (...)” Assim, 

conforme exposto acima, a presente demanda ultrapassou o limite previsto 

como valor da causa no âmbito dos Juizados Especiais, devendo a 

presente demanda ser distribuída na Justiça Comum. Ante a todo o 

exposto, resta claro que o Juizado Especial não é local adequado para o 

ajuizamento e prosseguimento da presente demanda. Portanto, a presente 

ação impende ser julgada extinta tendo em vista ausência de legitimidade 

ativa da parte reclamante. Ante o exposto, JULGO EXTINTO a presente 

ação, sem resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 51, II, da Lei 

9099/95. Descabe, neste momento processual, a condenação na 

obrigação de pagar custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado esta sentença, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Publicação e registro pelo sistema do PJE. 

Intimem-se. Guiratinga/MT, 2 de maio de 2018. AROLDO JOSE ZONTA 

BURGARELLI Juiz de Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 15433 Nr: 21-65.2001.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NG, MSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:6908-A

 Nos termos do r. despacho de fls. 184, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar o advogado do réu, via DJE, para no prazo de 

05(cinco) dias, apresentar os memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 88623 Nr: 763-94.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO SARTORI ANTUNES, JOÃO HENRIQUE 

VALENTIM KRUQUISKREVISK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18563

 Autos n° 763-94.2018.811.0096 (Código 88623)

Vistos.

Considerando a certidão de Ref. 20 e 22 e, não sendo possível a 

nomeação da Defensoria Pública nesta comarca, tenho por bem nomear o 

douto advogado Dr. Fabricio Almeida Ferraciolli, a fim de que represente 

os acusados.

 Arbitro honorários advocatícios ao causídico nomeado no patamar de 10 

URH, em conformidade com a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil 

(Res. 096/2007-OAB/MT), nos termos do Provimento nº. 09/2007-CGJ.

 Na sentença será determinada a expedição de certidão em favor do 

defensor dativo, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, 

para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (Prov.07/2007-CGJ, art. 

4º, § 3º).

Intime-se o causídico nomeado para manifestar-se sobre a nomeação, 

bem como para apresentar resposta à acusação, no prazo legal.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

No mais, considerando a informação de que o réu, João Henrique Valentim 

Kruquiskreviski, na verdade se chama Luan Carlos Valentim de Souza 

(Ref. 20), proceda-se com a imediata retificação do nome do acusado nos 

autos e, após, dê-se vista ao Ministério Público para, querendo, se 

manifestar.

Às providências, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Itaúba/MT, 04 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 88456 Nr: 690-25.2018.811.0096

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 690-25.2018.811.0096 (Código 88456)

Vistos.

Perfilhando detidamente os autos, verificam-se defeitos e irregularidades 

nos termos da inicial para que este Magistrado proceda à análise dos 

autos, visto que não há quaisquer comprovações documentais no que 

concerne ao nascimento dos menores elencados, comprovando-se os 

genitores dos mesmos.

Assim, INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar ou a complementar a petição inicial nos termos do art. 321 

do CPC.

Cumpra-se.

 Às providências.

Itaúba/MT, 03 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 88638 Nr: 769-04.2018.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MELQUISEDEC XAVIER DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:20430/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RECEBO a exordial em seus termos expostos. Tendo em vista o manifesto 

interesse da parte autora na realização da audiência de conciliação: (i) 

DESIGNO a solenidade para o dia 07 DE JUNHO DE 2018, ÀS 14H45MIN; (ii) 

INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, para 

comparecimento; (iii) CITE-SE a parte requerida para comparecimento. 

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento é obrigatório 

(pessoalmente ou por representante com procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes devem estar acompanhadas de 

seus advogados (art. 334, § 9º, NCPC). Na hipótese do parágrafo anterior, 

caso infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de qualquer parte, 

o prazo para a parte requerida contestar a ação terá início na data da 

audiência (art. 335, I, NCPC). (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 79674 Nr: 1115-23.2016.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCEL CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA CASTILHO 

DE OLIVEIRA - OAB:17770/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDEBRANDO LOURES DE 

MENDONCA - OAB:4419

 Processo nº: 1115-23.2016.811.0096

Código: 79674

Vistos etc.

Cuida-se de execução fiscal proposta pelo Município de Itaúba/MT em 

desfavor de Procel Construtora Ltda.

À Ref. 04 foi designada audiência de conciliação.

O executado compareceu aos autos à Ref. 17, informando que houve 

pagamento do débito, pugnando pela extinção da execução.

A exequente, à Ref. 23, concordou com a extinção do processo, contudo, 

requereu que a executada arcasse com as custas processuais e 

honorários.

DECIDO.

Tendo em vista a satisfação integral da obrigação, DECLARO EXTINTA a 

execução, nos termos dos artigos 924, II, e 925 do Código de Processo 

Civil.

 Sem custas a ressarcir, pois a parte exequente é isenta (art. 39, LEF).

Deixo de condenar o executado ao pagamento de honorários 

advocatícios, vez que não houve a sua efetiva citação para pagar a 

dívida.

Após o trânsito em julgado, procedidas às anotações e baixas 

necessárias, ARQUIVE-SE os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Itaúba/MT, 03 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 88637 Nr: 768-19.2018.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTELMO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ITAÚBA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:20430/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) 

dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.Registre-se, ainda, que 

não serão consideradas relevantes as questões não adequadamente 

delineadas e fundamentadas nas peças processuais, além de todos os 

demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência 

reiterada.DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do 

art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pois presente a 

verossimilhança das alegações, bem como caracterizada a 

hipossuficiência informacional do consumidor. Por fim, conclusos para 

deliberação.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. INTIME-SE. 

CITE-SE.Itaúba/MT, 03 de maio de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 77371 Nr: 23-10.2016.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Norte Matogross-SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ELISETE NEVES BOF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a penhora online restou infrutífera, nos termos da 

decisão de ref.42, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

advogado da Parte Exequente, via DJE, para no prazo legal, requerer o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 77375 Nr: 25-77.2016.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Norte Matogross-SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MIGUEL BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que decorreu o prazo de suspensão do feito estipulado no 

acordo de ref. 41, nos termos da decisão de ref. 43, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar o advogado da parte exequente, via DJE, 

para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, consigno, ainda, que o 

silêncio valerá pela presunção de pagamento com a consequente extinção 

da presente execução e levantamento das penhoras existentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 77887 Nr: 227-54.2016.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 
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Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Norte Matogross-SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO VINÍCIO ALVES MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 41/2016-CGJ, 

impulsiono estes autos ao setor competente, com a finalidade de intimar 

o(s) advogado(s) da Parte Exequente, via DJE, para apresentar resumo da 

inicial no prazo de 15 (quinze) dias, possibilitando assim a expedição de 

edital de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 77979 Nr: 266-51.2016.811.0096

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RIBEIRO CAMELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Renato Chagas Correa da Silva - OAB:MT/ 8194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO: Considerando que a intimação publicada anteriormente, não 

foi direcionada ao patronos indicados na petição inicial, com o fito de evitar 

nulidade, nos termos da Legislação Vigente e Provimentos 56/2007 e nº 

41/2016-CNGCMT, Capítulo VI, Seção 16, Art. 1.209, impulsiono novamente 

estes autos ao setor competente, com a finalidade de intimar o(s) 

advogado(s) da Parte Exequente, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifestar acerca da(s) “Correspondência(s)”, devolvida(s) à 

Secretaria pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 27035 Nr: 127-56.2003.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIANO DA COSTA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT-4877-A

 Processo nº 127-56.2003.811.0096 (Código 27035)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Emiliano da Costa Leite

Vistos.

Cientifiquem-se as partes sobre o retorno dos autos da instância recursal.

Considerando que a sentença prolatada foi mantida incólume, cumpra-se 

integralmente as determinações lançadas no ato sentencial.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba/MT, 04 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 44159 Nr: 1038-29.2007.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, e no 

mérito, ACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da parte embargante, e, em consequência retifico o disposto na 

decisão de fls. 150/156, no item “III – DISPOSITIVO”, que passa a ter o 

seguinte teor:“Diante de tais considerações, em juízo provisório de 

admissibilidade da culpa, JUGO PROCEDENTE a pretensão contida na 

denúncia para PRONUNCIAR o réu JOSÉ PEREIRA PINTO, já devidamente 

qualificado nos autos, dando-o como incurso na sanção do artigo 121, 

§2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, para que seja 

submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca, o que 

faço com fundamento no artigo 413 do Código de Processo 

Penal”.Mantenho os demais termos da r. decisão.No mais, no que tange ao 

petitório de fls. 161, tomando em conta a natureza da causa, FIXO os 

honorários advocatícios em 30 UHR. Oportunamente, na sentença do 

presente feito, será determinada a expedição de certidão em favor do 

Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobramça junto ao Estado de Mato Grosso.Certifique-se o 

trânsito em julgado da decisão proferida neste autos (fls. 105/156).Por fim, 

abra-se vista dos autos ao Ministério Público e, em seguido à defesa, para 

fins do artigo 422 do Código de Processo Penal, no prazo de 05 (cinco) 

dias.Às providências.Itaúba, 03 de maio de 2018.Jean Paulo Leão 

RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 46962 Nr: 710-94.2010.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Castilho 

de Oliveira - OAB:17770-B MT

 Vistos em correição.

Compulsando os autos, verifico que pende de envio a este Juízo de 

relatório de estudo psicológico realizado com a suposta vítima (fl. 177).

 Assim, diligencie a Secretaria de Vara junto a psicóloga do Município de 

Nova Santa Helena/MT para que protocole os referidos relatórios, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA.

Após, AO MPE para se manifestar.

Por fim, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 74618 Nr: 192-31.2015.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLYSON JUNIOR RODRIGUES, DIEGO 

FERREIRA DO NASCIMENTO, VANESSA AGUIAR SILVA, THAYS ARAUJO 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DHIONNE MOURA GERALDO DA 

SILVA - OAB:22.498 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA DE FREITAS COLLI - 

OAB:16044/O, Bruno Eduardo Hintz - OAB:15857, EDNALDO COLLI - 

OAB:18.247/MT, Nevio Pegoraro - OAB:MT 6.904 B, WELLINGTON 

SILVA ROCHA - OAB:MT 15561

 Processo nº 192-31.2015.811.0096 (Código 74618)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Allysson Junior Rodrigues, Diego Ferreira do Nascimento, Vanessa 

Aguiar Silva e Thays Araujo Alves.

Vistos.

INTIMEM-SE os réus para efetuarem o pagamento dos valores informados 

às fls. 407/409.

Ademais, verifico que às fls. 293 o réu Diego solicitou a restituição do 

celular “SAMSUNG G3502 Galaxy Core Plus TV PTO”, contudo o r. pedido 

não foi apreciado até o presente momento, razão pela qual, dê-se vista 

dos autos ao Ministério Público para pugnar o que entender de direito.

Às providências.

Itaúba/MT, 04 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 47961 Nr: 88-44.2012.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DA SILVA RODRIGUES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:15.848-A/MT, Ricardo Zeferino Pereira - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 88-44.2012.811.0096 (Código 47961)

Requerente: Paulo da Silva Rodrigues

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Vistos.

Intime-se a parte autora sobre o retorno dos autos à origem.

Outrossim, considerando que fora homologada a desistência do recurso 

interposto, dê-se vista a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, para 

pugnar o que de direito.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba/MT, 04 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 71187 Nr: 470-03.2013.811.0096

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO FUMIO FUJISAWA, TANIA MARIA DOS 

SANTOS FUJISAWA, EVERTON VALDOMIRO PEDROSO BRUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME MAXIMIANO - 

OAB:69269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SASSO 

ANDREOTTO - OAB:19749/O, FERNANDO SASSO ANDREOTTO - 

OAB:MT 19749-O

 Processo nº 470-03.2013.811.0096 (Código 71187)

Requerente: Copel Geração e Transmissão s/a

Requerido: Cícero Fumio Fujisawa e Tania Maria dos Santos Fujisawa

Vistos.

Compulsando os autos, verifico não constar a informação de que o perito 

Sr. Everton Valdomiro Pedro Brum fora devidamente intimado da decisão 

de fls. 202, vez existir somente uma carta de intimação (fls. 207). Assim 

sendo, determino que a Secretaria de Vara diligencie providenciando o 

necessário com o fito de comprovar à efetiva intimação do perito.

Após, considerando o teor da certidão de fls. 208, INTIME-SE o perito 

Everton Valdomiro Pedroso Brum para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar o laudo pericial.

Itaúba/MT, 03 de abril de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 74603 Nr: 181-02.2015.811.0096

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Rebellato Zorzeto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Araújo - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Rebellato Zorzeto - 

OAB:14.338-A

 Nos termos da Legislação Vigente, impulsiono estes autos para intimação 

do Embargado(s), via DJE, para se manifestar, no prazo legal, acerca dos 

presentes Embargos à Execução.

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49418 Nr: 1312-54.2017.811.0027

 AÇÃO: Petição->Atos e expedientes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josimar Paulo Freires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO C. CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono os autos a fim de intimar as 

partes de que foi designada Perícia para o dia 22/05/2018 às 14 horas no 

Hospital Municipal local, devendo a Requerente comparecer munida de 

documentos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54280 Nr: 4140-23.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMEIRE ASSUNÇÃO BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54276 Nr: 4136-83.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54278 Nr: 4138-53.2017.811.0027
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosevani Rodrigues de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54282 Nr: 4142-90.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RUBENS ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54283 Nr: 4143-75.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rui Ângelo Alessi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54284 Nr: 4144-60.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54286 Nr: 4146-30.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Safraforte Comercial Agroquimicos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56153 Nr: 716-36.2018.811.0027

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julcelino Velasco Ribeiro, Armando Velasco 

Ribeiro, Maria de Lurdes Rodrigues Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 
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OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 e 700, § 2º, 

ambos do Código de Processo Civil, assim como foi observada a 

determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330, 

332 e 700, §4º, todos do Código de Processo Civil, recebo a petição inicial.

Desse modo, com fulcro no artigo 700, §7º e artigo 701, ambos do Código 

de Processo Civil, expeça-se o mandado de citação e pagamento, para 

que em (quinze) dias efetue o pagamento do débito, nos termos do pedido 

inicial, e o pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) 

do valor atribuído a causa, anotando-se nesse mandado, que, caso o 

demandado cumpra, ficará isenta de custas processuais (artigo 701, §1º, 

CPC).

Conste, ainda, do mandado, que no mesmo prazo a parte requerida poderá 

oferecer embargos. Caso não haja cumprimento da obrigação, não 

oferecimento dos embargos ou, ainda, rejeitados esses, constituir-se-á, 

de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado 

inicial em mandado executivo (artigo 701, §2º do Código de Processo 

Civil).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 02 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56777 Nr: 998-74.2018.811.0027

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAOR MARTINS DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330 

e 332, ambos do Código de Processo Civil, com fulcro no disposto no 

artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita pleiteada pelo(s) 

autor(es).

Abre-se vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste 

quanto ao pedido inicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 02 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56426 Nr: 798-67.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W E MEIRA & SILVA LTDA ME, Waldir Elias 

Meira, Anair Souza da Silva Meira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Não encontrando bens para penhora, intime-se o(a) devedor(a), via 

correio, para que no prazo 05 (cinco) dias, indique quais são e onde se 

encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, 

acompanhado da prova de propriedade, sob pena de sua omissão ser 

considerada ato atentatório a dignidade da justiça (artigo 774, inciso V, c/c 

847, § 2º, ambos do CPC).Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) do valor dado à causa, na forma do artigo 85, § 2º, e artigo 

827, ambos do Código de Processo Civil.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providênciasItiquira-MT, 02 de maio de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56396 Nr: 791-75.2018.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Ernesto Augustin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rumo Malha Norte S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÔNATAS DE LIMA BARROS - 

OAB:11690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que o autor requer o processamento em 

apartado aos autos principais o cumprimento da sentença da ação n.º 

730-35.2009.811.0027.

Conforme se verifica em uma breve analise ao feito, o requerente deixou 

de juntar aos autos cópia da certidão de trânsito em julgado da sentença a 

qual quer ver satisfeita, documento imprescindível quando se requer o 

cumprimento de sentença em apartado aos autos principais.

Deste modo, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, 

concedo ao requerente o prazo de 15 dias para que regularize o feito, 

juntando aos autos cópia da certidão de trânsito em julgado dos autos 

principais, sob pena de indeferimento da inicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Itiquira-MT, 02 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54271 Nr: 4131-61.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA ELENA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54277 Nr: 4137-68.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSECRER SEMIGUEM TOGNI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54275 Nr: 4135-98.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA DE CARVALHO FREDERICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54269 Nr: 4129-91.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONILDO FRANCISCO ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54288 Nr: 4148-97.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIANA CLARA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54289 Nr: 4149-82.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIANA ROMUALDO PEREIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56355 Nr: 780-46.2018.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro, Marcos Eduardo da Silveira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOIFER ALEX CARAFFINI, Maria da Virgem 

Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RICARDO GOMES - 

OAB:126759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código 

de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal.

 Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto nos artigos 330 

e 332, ambos do Código de Processo Civil, com fulcro no disposto no 

artigo 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial.
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Versando a causa sobre direitos que admitem transação, em observância 

ao artigo 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, inciso V e 334, todos do Código de 

Processo Civil, determino a designação de audiência de conciliação.

Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto no artigo 334 do CPC, para comparecer 

a audiência de conciliação, devidamente acompanhada de advogado.

Cientifique a parte requerida de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data 

da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer das partes 

não comparecer ou, comparecendo, não haver composição, ou, ainda, 

contar do seu pedido expresso de desinteresse na composição 

consensual (art. 335, do CPC), observando as matérias de defesa 

elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, consignadas às advertências do 

artigo 344 do mesmo códex.

Deverá constar no ato de intimação do autor e de citação do requerido que 

o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC).

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, CPC) 

da audiência de conciliação designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Itiquira-MT, 02 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56696 Nr: 957-10.2018.811.0027

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Lurdes Rodrigues Mendes, Julcelino 

Velasco Ribeiro, CLARINDA RODRIGUES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que o autor não recolheu as custas e taxas 

judiciais do processo.

Desta feita, nos termos dos artigos 292 e 321, ambos do Código de 

Processo Civil, concedo ao requerente o prazo de 15 (quinze) dias, para 

efetuar o pagamento das custas e taxas judiciais, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução de mérito.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54285 Nr: 4145-45.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI BASTIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54270 Nr: 4130-76.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIVALDO DA SILVA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54274 Nr: 4134-16.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA ALVES NOCETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54281 Nr: 4141-08.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rozane Aparecida dos Santos Paliano Guerro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54268 Nr: 4128-09.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONAN CARLO F CABRERA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56382 Nr: 788-23.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Felix de Araujo -EPP, Geraldo Felix de 

Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PHELIPPE AYSLAN FONSECA 

MENEGATTI - OAB:17726

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Não encontrando bens para penhora, intime-se o(a) devedor(a), via 

correio, para que no prazo 05 (cinco) dias, indique quais são e onde se 

encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, 

acompanhado da prova de propriedade, sob pena de sua omissão ser 

considerada ato atentatório a dignidade da justiça (artigo 774, inciso V, c/c 

847, § 2º, ambos do CPC).Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) do valor dado à causa, na forma do artigo 85, § 2º, e artigo 

827, ambos do Código de Processo Civil.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providênciasItiquira-MT, 02 de maio de 2018.Márcio Rogério 

MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56068 Nr: 682-61.2018.811.0027

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO, pois, liminarmente, o pedido de busca e apreensão do bem 

descrito na inicial, razão pela qual determino a expedição de mandado de 

busca e apreensão.Deposite-se o bem em mãos do representante legal 

nomeado pela parte requerente com o compromisso do encargo de fiel 

depositário, sendo a retirada do veículo desta Comarca, sob a 

responsabilidade legal do fiel depositário.Executada a liminar, cite-se a 

parte requerida para o pagamento da dívida no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69 dada 

pela Lei 10.931/04, e/ou querendo, apresentar contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias.Certifique-se o pagamento das diligências do Oficial de 

Justiça, se necessário, intime-se a parte requerente para que efetue o 

pagamento das diligências, no prazo de 05 (cinco) dias.Defiro os 

benefícios do art. 212 § 2º do CPC.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.Itiquira/MT, 02 de maio de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56391 Nr: 789-08.2018.811.0027

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Ernesto Augustin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rumo Malha Norte S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÔNATAS DE LIMA BARROS - 

OAB:11690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que o autor requer o processamento em 

apartado aos autos principais o cumprimento da sentença da ação n.º 

730-35.2009.811.0027.

Conforme se verifica em uma breve analise ao feito, o requerente deixou 

de juntar aos autos cópia da certidão de trânsito em julgado da sentença a 

qual quer ver satisfeita, documento imprescindível quando se requer o 

cumprimento de sentença em apartado aos autos principais.

Deste modo, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, 

concedo ao requerente o prazo de 15 dias para que regularize o feito, 

juntando aos autos cópia da certidão de trânsito em julgado dos autos 

principais, sob pena de indeferimento da inicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Itiquira-MT, 02 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54290 Nr: 4150-67.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Municipal de Itiquira - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIANA VITÓRIA DA SILVA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.
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Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56721 Nr: 968-39.2018.811.0027

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO GONCALVES RAPOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que o exequente requer a execução da 

certidão de honorários advocatícios.

Pois bem.

Nas ações de execuções é indispensável que o exequente apresente 

junto ao pedido de execução tabela de cálculo atualizada.

 Contudo ao analisar os autos constatei a ausência deste elemento 

indispensável.

 Deste modo, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, 

concedo a requerente o prazo de 15 dias, para que sane a irregularidade 

acima mencionada, anexando os autos tabela de cálculo atualizada da 

presente execução, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do 

feito sem resolução de mérito.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Itiquira-MT, 02 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56527 Nr: 841-04.2018.811.0027

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE DA SILVA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio Clemente Moura de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a autora optou o processamento do 

inventário pelo rito do Arrolamento Sumário, previsto no artigo 660 do 

Código de Processo Civil, contudo, sua petição fora elaborada com os 

fundamentos do inventário pelo rito ordinário.

Deste modo, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, 

concedo a requerente o prazo de 15 dias para que regularize o feito, 

readequando sua petição ao rito do Arrolamento Sumário ou se manifeste 

pelo interesse em converter o presente para o rito ordinário, sob pena de 

indeferimento da inicial.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Itiquira-MT, 02 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54272 Nr: 4132-46.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA MARIA CABRAL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54273 Nr: 4133-31.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VARIEDADES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54279 Nr: 4139-38.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSEVANI RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54287 Nr: 4147-15.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 13/2013-CGJ, de 13 de março de 2013, 

verifico que a presente execução fiscal possui valor inferior a 15 (quinze) 

Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O referido valor recomenda o arquivamento da ação de execução fiscal, 

incontinenti, mas provisório, e não implica na extinção da Execução, nem 

obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor 

executado.

O processo poderá ser desarquivado ante a supressão da falta atribuída 

ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a 

Execução.

Assim sendo, determino o arquivamento provisório dos presentes autos, 

dando as devidas baixas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

Intime-se a parte exequente, destacando que o presente arquivamento 

provisório não está sujeito a recolhimento de custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 37480 Nr: 405-50.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernani José Sander, Juliano Martins da Costa 

Swaner, Jurandyr de Souza, T.R. Alves Santos, Thiago Rafael Alves 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Ribeiro Domingues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Vistos.

Diante da decisão proferida no Recurso Extraordinário n.º 852.475 (tema 

897) em tramite no Supremo Tribunal Federal, a qual reconheceu a 

repercussão geral sobre o tema “prescritibilidade das ações de 

ressarcimento ao erário fundadas em atos tipificados como ilícitos de 

improbidade administrativa” e determinou a suspensão de todos os 

processos que versem sobre a referida questão, nos termos do artigo 

1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, suspendo o andamento do 

presente feito até o julgamento do referido recurso.

Ciência às partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 37427 Nr: 379-52.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernani José Sander, Juliano Martins da Costa 

Swaner, Aroldo Resende Mendonça, Daniel Campos Gonzaga, Julio Cesar 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Ribeiro Domingues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O, Robinson Castro Miranda - OAB:332.736/SP

 Vistos etc.

Tendo em vista o teor da certidão de fl. 557, revogo a decisão de fl. 554, 

para tanto, nomeio o Dr. Renato Gonçalves Raposo, inscrito na OAB/MT 

sob o nº 9.892-B, como curador especial de Juliano Martins da Costa 

Swaner e Júlio César da Silva, nos termos do artigo 72,inciso II, do CPC, 

devendo ofertar defesa preliminar no prazo legal.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49842 Nr: 1481-41.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Itiquira/MT, Humberto Bortolini, 

representante de Municipio de Itiquira/MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISSA ALMEIDA DE JESUS - 

OAB:15713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 

300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela pleiteada pelo 

autor, para determinar que a requerida se abstenha e tome todas as 

medidas necessárias para que o município requerente não tenha seu 

nome inscrito em dívida ativa por débitos oriundos dos Autos de Infrações 

ns.º 119114 e 128513.Versando a causa sobre direitos que não admitem 

transação, deixo de designar audiência de conciliação, determino a 

citação da requerida para que no prazo legal conteste o feito.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Itiquira-MT, 03 de maio de 

2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56151 Nr: 715-51.2018.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUINALDO F MONTEIRO CIA LTDA ME, Angela 

Francisca Monteiro Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A, JULIAR 

COMÉRCIO ATACADISTA LTDA. EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que o autor requer a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita.

Pois bem.

Ao analisar os autos, verifico que o autor é pessoa jurídica, a qual não 

deve ser presumida como hipossuficiente, devendo, caso queira a 

concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, comprovar sua 

hipossuficiência, o que não fez.

Motivo pelo qual entendo pelo indeferimento do pedido.

Deste modo, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, 

concedo ao requerente o prazo de 15 dias para que recolha às taxas e 

custas processuais.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Itiquira-MT, 02 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 37110 Nr: 265-16.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ernani José Sander, Edina Ribeiro Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roque Pereira Neto - 

OAB:5613/MT

 Vistos etc.
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 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 25 de setembro de 2018, 

às 14h00min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

De Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 27 de abril de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 39004 Nr: 1083-65.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maykon de Souza Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 18 de setembro de 2018, 

às 13h30min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

De Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 27 de abril de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42098 Nr: 2393-09.2015.811.0027

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARANJAK PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E 

ILUMINAÇÃO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Itiquira/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6735/O, VINICIUS KENJI TANAKA - OAB:20773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 18 de setembro de 2018, 

às 14h30min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

De Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 27 de abril de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 36021 Nr: 1925-79.2014.811.0027

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA REGINA BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Itiquira - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON CORDEIRO SILVA - 

OAB:11163A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CARVALHO - 

OAB:3616, SIDRIANA GIACOMOLLI VELASCO - OAB:6216

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 18 de setembro de 2018, 

às 16h00min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

De Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 27 de abril de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 36818 Nr: 156-02.2015.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sul America companhia Nacional de Seguros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROINDUSTRIAL NOVA ERA LTDA., 

Henrique Fernandes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Van Cleef de 

Almeida Santos - OAB:273.843/SP, WAGNER MAX TAVARES DOS 

SANTOS SILVA - OAB:15472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO NUNES DE OLIVEIRA 

MORAIS - OAB:225901

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 18 de setembro de 2018, 

às 14h00min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

De Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 27 de abril de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43139 Nr: 503-98.2016.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ LEANDRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cezalpino Mendes Teixeira Junior, Espólio de 

Cezalpino Mendes Teixeira, na pessoa de seu representante legal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE 

SOUZA - OAB:16715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON OLIVEIRA DE 

SOUZA - OAB:8322 OAB/MT, João Batista de Araújo e Silva - 

OAB:4208-A

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 18 de setembro de 2018, 

às 16h30min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

De Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 27 de abril de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 30465 Nr: 305-03.2012.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Mota da Silva, Marcelo Aparecido 

Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 08 de maio de 2018, às 

14h30min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

De Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 20 de março de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53293 Nr: 3361-68.2017.811.0027

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEREMIAS CAMPOS SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIETH PEREIRA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARISVANDER DE CARVALHO - 

OAB:4177

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, designo audiência para tentativa de 

Conciliação, que será presidida pelo(a) Conciliador(a) do Juízo, para o dia 

02/08/2018, às 13h00min. Impulsiono os autos aos setores de expedição 

de documentos/envio de matéria p/ imprensa, para citação/intimação da 

parte requerida e intimação da parte autora, bem como para integral 

cumprimento do despacho judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52736 Nr: 3093-14.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMTdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que deixei de cumprir a determinação para oficiar os órgãos 

restritivos de crédito, a fim de incluir o nome do executado na lista de 

registros do SERASA e do SPC, uma vez que, não encontra-se no 

processo os dados indispensáveis para inclusão do nome do Executado 

naqueles registros (RG, CPF, etc.).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51943 Nr: 2637-64.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPC, RDSC, WSC, DdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:11834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa a fim de intimar o 

Requerente, na(s) pessoa(s) de seu(s) advogado(s) constituído(s), via 

DJE, de que foi procedido o desarquivamento dos autos conforme 

requerido. Considerando que os autos tramitam eletrônicamente, não 

havendo a possibilidade de conceder vista fora de cartório, decorrido o 

prazo de 15 (quinze) dias sem nada ser requerido, retorne os autos ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54213 Nr: 4078-80.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA OLIVEIRA DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inss - Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, designo audiência para tentativa de 

Conciliação, que será presidida pela Conciliadora do Juízo, para o dia 

02/08/2018, às 14h00min. Impulsiono os autos com remessa eletrônica 

para citação/intimação da parte requerida. A intimação do autor para a 

audiência será feita na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54723 Nr: 4589-78.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO GALERIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inss - Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, designo audiência para tentativa de 

Conciliação, que será presidida pela Conciliadora do Juízo, para o dia 

02/08/2018, às 13h20min. Impulsiono os autos com remessa eletrônica 

para citação/intimação da parte requerida. A intimação do autor para a 

audiência será feita na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56457 Nr: 813-36.2018.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURINA SOUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIBEIROS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, 

GERMANO RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR, GERMANO RIBEIRO DE 

OLIVEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOTERLENE LOPES DE MORAES - 

OAB:15133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, designo audiência para tentativa de 

Conciliação, que será presidida pelo(a) Conciliador(a) do Juízo, para o dia 

31/07/2018, às 16h00min. Impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos para citação/intimação da parte requerida e intimação da 

parte autora, bem como para integral cumprimento do despacho judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56783 Nr: 1002-14.2018.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE SANTOS DE JESUS DORIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE 

ENSINO RENOVADO OBJETIVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, designo audiência para tentativa de 
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Conciliação, que será presidida pelo(a) Conciliador(a) do Juízo, para o dia 

31/07/2018, às 15h40min. Impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos para citação/intimação da parte requerida e intimação da 

parte autora, bem como para integral cumprimento do despacho judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49341 Nr: 1270-05.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Neves Gervazio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inss - Instituto Nacional de Seguridade Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AFONSO FLORES BISELLI - 

OAB:12305-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, designo audiência para tentativa de 

Conciliação, que será presidida pela Conciliadora do Juízo, para o dia 

02/08/2018, às 13h40min. Impulsiono os autos com remessa eletrônica 

para citação/intimação da parte requerida. A intimação do autor para a 

audiência será feita na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º do CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50232 Nr: 1682-33.2017.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurandir Damascena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana da Silva Vasconcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, Lucimar Dias da Silva - 

OAB:20.637-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EM REITERAÇÃO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 

056/2007-CGJ, que dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos 

Gestores das Varas Cíveis do Estado de Mato Grosso, designo audiência 

para tentativa de Conciliação, que será presidida pelo(a) Conciliador(a) do 

Juízo, para o dia 26/07/2018, às 15h00min. Impulsiono os autos ao setor 

de expedição de documentos para citação/intimação da parte requerida e 

intimação da parte autora, bem como para integral cumprimento do 

despacho judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 39303 Nr: 1231-76.2015.811.0027

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO DA COMUNIDADE NA EXECUÇÃO PENAL 

DA COMARCA DE ITIQUIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA UNIDADE MUNICIPAL DA 

SECRETARIA DE FAZENDA ESTADUAL SR.Wilson Quintiliano Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PEREIRA NETO - 

OAB:5613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa, a fim de intimar o 

Impetrante, na pessoa de seu advogado constituído, via DJE, acerca do 

retorno dos autos da 2ª Instância, bem como para manifestar, caso queira, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, remeta-se os autos à Impetrada (Fazenda Pública 

Estadual), para vista acerca do retorno dos autos da 2ª Instância, bem 

como para manifestar, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias.

Por fim, decorridos os prazos, nada sendo requerido, certifique-se e 

remeta-se à Central de Arrecadação e Arquivamento (andamento 626).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40665 Nr: 1808-54.2015.811.0027

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DIVINA PROVIDÊNCIA, Edson Jose 

Gasparotto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SEFAZ - 

AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE ITIQUIRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa, a fim de intimar o 

Impetrante, na pessoa de seu advogado constituído, via DJE, acerca do 

retorno dos autos da 2ª Instância, bem como para manifestar, caso queira, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, remeta-se os autos à Impetrada (Fazenda Pública 

Estadual), para vista acerca do retorno dos autos da 2ª Instância, bem 

como para manifestar, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias.

Por fim, decorridos os prazos, nada sendo requerido, certifique-se e 

remeta-se à Central de Arrecadação e Arquivamento (andamento 626).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42828 Nr: 383-55.2016.811.0027

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROVINCIA COMERCIO DE CEREAIS LTDA, Amarildo 

Cardoso Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleonilda Cruz Nunes Godinho, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS 

- OAB:21035/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa, a fim de intimar o 

Impetrante, na pessoa de seu advogado constituído, via DJE, acerca do 

retorno dos autos da 2ª Instância, bem como para manifestar, caso queira, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, remeta-se os autos à Impetrada (Fazenda Pública 

Estadual), para vista acerca do retorno dos autos da 2ª Instância, bem 

como para manifestar, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias.

Por fim, decorridos os prazos, nada sendo requerido, certifique-se e 

remeta-se à Central de Arrecadação e Arquivamento (andamento 626).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55347 Nr: 325-81.2018.811.0027

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ericleide de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIEL FILOMENO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, designo audiência para tentativa de 

Conciliação, que será presidida pelo(a) Conciliador(a) do Juízo, para o dia 

31/07/2018, às 16h20min. Impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos para citação/intimação da parte requerida e intimação da 

parte autora, bem como para integral cumprimento do despacho judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins
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 Cod. Proc.: 52732 Nr: 3089-74.2017.811.0027

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Glaciele Gomes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO DE LIMA DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, designo audiência para tentativa de 

Conciliação, que será presidida pelo(a) Conciliador(a) do Juízo, para o dia 

31/07/2018, às 16h40min. Impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos para citação/intimação da parte requerida e intimação da 

parte autora, bem como para integral cumprimento do despacho judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50660 Nr: 1937-88.2017.811.0027

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, designo audiência para tentativa de 

Conciliação, que será presidida pelo(a) Conciliador(a) do Juízo, para o dia 

31/07/2018, às 17h00min. Impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos para citação/intimação da parte requerida e intimação da 

parte autora, bem como para integral cumprimento do despacho judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55378 Nr: 348-27.2018.811.0027

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SJLDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, designo audiência para tentativa de 

Conciliação, que será presidida pela Conciliadora do Juízo, para o dia 

31/07/2018, às 15h20min. Impulsiono os autos com remessa eletrônica 

para citação/intimação da parte requerida. A intimação do autor para a 

audiência será feita na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º do CPC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12082 Nr: 357-67.2010.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Luiz da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO GONÇALVES 

RAPOSO - OAB:9892

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 052/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais criminais do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos a fim de intimar o Réu, na pessoa de seu advogado, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, informe nos autos o CPF de Jorge Luiz da Silva 

Santos, a fim de possibilitar a expedição de Alvará para liberação dos 

valores bloqueados nos autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 39578 Nr: 1351-22.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Giovani de Souza Paniago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

 Tendo em vista que este Magistrado responde cumulativamente por esta 

Comarca e pela Comarca de Pedra Preta, verifico a necessidade de 

redesignação da audiência para adequação da pauta.

Assim sendo, redesigno a audiência para o dia 28 de agosto de 2018, às 

13h30min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

De Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 27 de abril de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 13552 Nr: 559-81.2010.811.0047

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Tereza José do Nascimento Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12.070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB:OAB-MG 78069, BREINER RICARDO 

DINIZ RESENDE MACHADO - OAB:OAB/MG 84.400, FERNANDO 

ANTONIO FRAGA FERREIRA - OAB:56549/MG, MARCOS CALDAS 

MARTINS CHAGAS - OAB:56526/MG

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte autora intimada, via Diário de Justiça Eletrônica, para que 

se manifeste nos autos no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender pertinente.

Jauru, 12 de março de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48135 Nr: 936-71.2018.811.0047

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Miguel da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos Cuida-se de ação de USUCAPIÃO ORDINÁRIA proposta por 

ANTONIO MIGUEL DA SILVA em face de COMPANHIA COMERCIAL DE 

TERRAS SUL DO BRASIL.Em síntese, o requerente alega que adquiriu a 

posse mansa e pacífica há mais de 14 (quatorze) anos, com todas as 

benfeitorias existentes, um imóvel localizado no lote 04, quadra 70, 

medindo 15,00 x 40,00, (...) RECEBO a petição inicial.Nos termos do art. 

334, § 4º, inciso II, do CPC, a audiência de conciliação não será realizada, 

quando não se admitir autocomposição, haja vista abranger interesses de 

terceiros.CITE(M)-SE por EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, aquele em 

cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, bem como os 

eventuais interessados e desconhecidos (art. 259, I, do CPC), para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem contestação, sob 

pena de revelia, atentando-se o Gestor ao disposto no art. 229, do 

CPC.Proceda-se a CITAÇÃO pessoal dos confinantes da área 

usucapienda, por mandado, cientificando-os de que dispõem do prazo de 

15 (quinze) dias, para apresentação de contestação (art. 246, § 3º, CPC), 

bem como de que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (arts. 344 do 

CPC).INTIMEM-SE/CIENTIFIQUEM-SE, via postal, os representantes da 

Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestem eventual interesse na causa, encaminhando a 

cada ente a cópia da inicial e dos documentos que a instruíram.Decorrido 

os prazos para contestação e manifestação das Fazendas Públicas, bem 

como eventual réplica, abra-se vista dos autos ao Ministério Público.Após, 

volvam-me os autos conclusos.Cumpra-se expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 03 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48253 Nr: 998-14.2018.811.0047

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILO DIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA COMERCIAL DE TERRAS SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos Cuida-se de ação de USUCAPIÃO ORDINÁRIA proposta por 

CAMILO DIAS DE OLIVEIRA em face de COMPANHIA COMERCIAL DE 

TERRAS SUL DO BRASIL, ambos qualificados nos autos.Em síntese, o 

requerente alega que em 29/05/2014, adquiriu a posse mansa e pacífica 

de mais de 20 (vinte) anos, com todas as benfeitorias existentes no imóvel 

localizado (...) RECEBO a petição inicial.Nos termos do art. 334, § 4º, inciso 

II, do CPC, a audiência de conciliação não será realizada, quando não se 

admitir autocomposição. Para a configuração da usucapião é necessário o 

preenchimentos dos requisitos constantes do art. 1.238 do Código Civil, 

especialmente o animus domini, motivo pelo qual não se admite 

autocomposição, eis que não envolve interesse somente das partes em 

litígio.CITE(M)-SE por EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, aquele em cujo 

nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, bem como os eventuais 

interessados e desconhecidos (art. 259, I, do CPC), para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem contestação, sob pena de 

revelia, atentando-se o Gestor ao disposto no art. 229, do CPC.Proceda-se 

a CITAÇÃO pessoal dos confinantes da área usucapienda, por mandado, 

cientificando-os de que dispõem do prazo de 15 (quinze) dias, para 

apresentação de contestação (art. 246, § 3º, CPC), bem como de que, não 

sendo contestada a ação, se presumirão aceitos como verdadeiros os 

f a t o s  a r t i c u l a d o s  p e l o  a u t o r  ( a r t s .  3 4 4  d o 

CPC).INTIMEM-SE/CIENTIFIQUEM-SE, via postal, os representantes da 

Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal, para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestem eventual interesse na causa, encaminhando a cada ente 

a cópia da inicial e dos documentos que a instruíram.Decorrido os prazos 

para contestação e manifestação das Fazendas Públicas, bem como 

eventual réplica, abra-se vista dos autos ao Ministério 

Público.Apresentada a manifestação ministerial, voltem os autos 

conclusos.Cumpra-se expedindo o necessário.Jauru/MT, 04 de maio de 

2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35613 Nr: 425-78.2015.811.0047

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WDBMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS VINICIUS BORGES - 

OAB:35846

 Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado pelo executado às fls. 

(153/155), e consequentemente, REVOGO A PRISÃO CIVIL decretada em 

desfavor de GABRIEL LUIZ GONZAGA BORGES, e determino a 

EXPEDIÇÃO do competente ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor, desde 

que por outro motivo não esteja segregado. Se necessário, 

RECOLHAM-SE os respectivos mandados de prisão expedidos no 

presente feito (fls. 44 e 146), inclusive procedendo-se às BAIXAS no 

sistema Apolo e no BNMP.Tendo em vista que a exequente deu plena e 

to ta l  qu i tação  ao  déb i to  execu tado  nos  au tos  nº 

5280300.02.2017.8.09.0051, os quais abarcam o crédito executado no 

presente feito, outra solução não resta, senão a extinção da 

execução.Isso posto, declaro extinta a execução, com arrimo nos artigos 

924, inciso III e 925, ambos do Código de Processo Civil.CONDENO a parte 

executada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido, 

nos termos do art. 85, §2º, CPC. Contudo, suspendo sua exigibilidade pelo 

prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§2º e 3º, do CPC, dado a 

justiça gratuita que ora concedo ao próprio, nos termos 

requerido.Cientifique-se o Ministério Público.Certificado o trânsito em 

julgado, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento 

desta Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ. Cumpra-se expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 04 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 43238 Nr: 460-67.2017.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Luiza Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Diante dessas premissas, mantenho o valor dos honorários periciais 

anteriormente arbitrados, vez que devidamente fundamentada as razões 

pelas quais foi majorado para o valor de R$ 550,00 (quinhentos e 

cinquenta reais).Verifica-se que somente a parte autora foi intimada do ato 

ordinatório de fls. 66, sendo assim, em respeito ao contraditório, INTIME-SE 

a Autarquia Federal, via remessa dos autos, para no prazo de 15 (quinze) 

dias se manifestar acerca do laudo pericial acostado às fls. 58/64, 

advertindo-a de que o silêncio será presumidamente interpretado como 

concorde com a prova produzida.Com a manifestação da parte, ou 

decorrido o prazo in albis para tanto, REQUISITE-SE o pagamento dos 

honorários periciais através do Sistema Eletrônico de Assistência 

Judiciária Gratuita da Justiça Federal – AJG/JF, na forma do art. 22 da 

Resolução nº 305/2014, e se for o caso, VOLTEM os autos conclusos 

para sentença. Cumpra-se expedindo o necessário.Jauru/MT, 04 de maio 

de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48154 Nr: 952-25.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Cuida-se de ação previdenciária de concessão de aposentadoria 

por idade rural, ajuizada por TEREZA ALVES em face do Instituto Nacional 
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do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos.Em suma, a 

requerente alega que preenche os requisitos necessários para 

concessão da aposentadoria rural por idade.Com a inicial vieram os 

documentos de fls. 13/32.Vieram os autos conclusos para deliberação.É o 

relato necessário. Fundamento e decido.Pois bem, compulsando os autos, 

mais especificamente a procuração de fls. 13 e os documentos pessoais 

da autora, depreende-se tratar de pessoa não alfabetizada.Ocorre que, 

em que pese a pessoa não alfabetizada ser considerada capaz de 

praticar os atos da vida civil, por força do que determina o art. 595 do CC, 

a procuração por ela outorgada por meio de instrumento particular, 

somente será válida se assinada a rogo e subscrita por duas 

testemunhas, o que não se verifica no presente caso. (...)”Assim, 

considerando que a referida nulidade não pode ser declarada sem que 

antes seja oportunizado prazo a parte para regularização da 

representação, nos termos do art. 317 do NCPC, DETERMINO a intimação 

da parte autora, através de seu advogado, via DJE, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, providencie a regularização da representação 

processual, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do 

parágrafo único do art. 321, do NCPC.Regularizada a representação ou 

decorrido o prazo, fato que deverá ser certificado nos autos, 

REMETAM-ME os autos conclusos para deliberação.INTIME-SE, via 

DJE.CUMPRA-SE, expedindo-o necessário.Jauru/MT, 27 de abril de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48209 Nr: 983-45.2018.811.0047

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R B JOVIO - EPP, ROBERTA BASILIO JOVIO, 

GENESMAR SILVA DA CUNHA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita 

sem eficácia de titulo executivo, de modo que a ação monitoria é 

pertinente, vez que obedece o procedimento do art. 700 e seguinte, do 

CPC.

Recebo a inicial, vez que preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 

do Código de Processo Civil.

DEFIRO, de plano, a EXPEDIÇÃO de mandado de pagamento, com prazo de 

15 (quinze) dias, com observância do art. 701 do CPC, anotando-se, 

nesse mandado, que, caso o réu cumpra, ficará isento de custas 

processuais (art. 701, § 1º, CPC).

No referido prazo o (a) (s) demandado (a) (s) poderá (ão) opor embargos, 

que suspenderão a eficácia do mandado inicial. Se os embargos não 

forem opostos, CONSTITUIR-SE-Á, de pleno direito, o título executivo 

judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo (art. 701, 

§ 2º e art. 702 do CPC).

Desde logo, FIXO os honorários advocatícios em favor do patrono d aparte 

autora no patamar de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa (art. 

701, do CPC).

No mais, consigne-se em idêntico prazo, desde que reconheça o crédito 

do autor e comprove o pagamento de 30% (trinta por cento) do valor, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá o réu requer o 

parcelamento do restante da dívida em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, hipótese que importará em renúncia ao direito de opor embargos (art. 

701, § 5º, c/c art. 916, “caput” e § 6º).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 04 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36112 Nr: 639-69.2015.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI RODRIGUES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que não houve objeção por parte da 

autarquia requerida referente aos cálculos apresentados pela exequente 

às fls. 104. Assim, HOMOLOGO-OS para que surtam seus jurídicos 

efeitos.

Dessa forma, DETERMINO que seja expedida Requisição de Pequeno Valor 

- RPV, encaminhando-se ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, 

nos termos da Resolução Presi 32.

 Anoto que a requisição de pagamento deverá ser emitida em duas guias 

separadas, sendo uma em nome da parte beneficiária, e outra em nome do 

patrono, referente aos honorários sucumbenciais.

Após, com a chegada do ofício oriundo do Egrégio Tribunal Federal da 1ª 

Região, DÊ-SE NOVA VISTA ao exequente.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 04 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 44753 Nr: 1330-15.2017.811.0047

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ARdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRLA THANDRA MARTINS 

- OAB:19699/O

 Vistos.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que apesar de 

devidamente intimada (fls. 36), a advogado que patrocina os interesses do 

exequente não promoveu os atos e diligências que lhe incumbia (fls. 37).

 Assim, por força do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil, INTIME-SE 

a parte exequente, pessoalmente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providencie o regular andamento do feito, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo acima, com ou sem manifestação da parte, 

CERTIFIQUE-SE e VOLTEM-ME os autos conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 04 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35295 Nr: 261-16.2015.811.0047

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TIAGO VIANA SAMINEZ SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE MARLENA DE AVILA 

ESPINDOLA - OAB:13836, Rainério Espíndola - OAB:3521-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que ambas as partes foram devidamente intimadas acerca 

do retorno dos autos da instância superior, permanecendo inertes, 

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta 

Comarca para as providências necessárias, nos termos do art. 5º e 

seguintes do Provimento nº 12/2017-CGJ.

CUMPRA-SE, às providências.

Jauru/MT, 04 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30463 Nr: 282-94.2012.811.0047

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TdSB, ELdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Nogueira Machado - 

OAB:5.311-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) DESBLOQUEIE-SE a importância tendo em vista que, nos termos do 

art. 836 do CPC, não se formalizará penhora quando o seu objeto for 

insuficiente;c)de outro vértice, na hipótese de restar INFRUTÍFERA, integral 
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ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida no art. 835 do CPC, DETERMINO a inserção de 

constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte 

devedora, a ser realizada via sistema RENAJUD.Exitosa a constrição, 

INTIME-SE a parte autora, mediante expedição de mandado de intimação, 

bem como ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, indiquem a localização do bem, a fim de 

possibilitar a conclusão da penhora.Cumpridas as diligências e não se 

obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, INTIME-SE o advogado 

da parte autora, mediante expedição de mandado de intimação, bem como 

ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, promovam o andamento do feito requerendo o que entender 

pertinente.Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da 

restrição, nos termos do art. 2º, § 2º, do Provimento 04/2007 – 

CGJ.CUMPRA-SE expedindo o necessário.Jauru/MT, 02 de maio de 2018.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000006-70.2017.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

RAYDY ROBERTA BOTON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA OAB - MT0013836A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: Intimação do(a) Ilustre causídico(a), no prazo de 5(cinco) 

dias, quanto aos valores apresentados pelo Contador do Tribunal de 

Justiça, Departamento Auxiliar da Presidência, anexo nos autos. A NÃO 

manifestação da parte implicará em concordância com os cálculos 

atualizados.

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 37328 Nr: 1750-17.2017.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN, VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ CORTEZ BENEDITO - 

OAB:273.773, BRUNO DELGADO CHIARADIA - OAB:177.650, ELAINE 

LIBERATO DE OLIVEIRA - OAB:247.647, LUCAS DE JESUS SANTOS - 

OAB:338.035, MILENA GROSSI DOS SANTOS MEYKNECHT - 

OAB:292.635, PAULO CELSO POMPEU - OAB:129.933, ROBERTO 

COSTA - OAB:123.992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OCTÁVIO TEIXEIRA 

BRILHANTE USTRA - OAB:196524

 Certifico e dou fé que encaminhei via e-mail determinação para Empresa 

Real Brasil Consultoria Ltda para que promova o agendamento, da data e 

horário em que a avaliação será realizada. É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 37093 Nr: 3617-94.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DE AGUIAR RUICCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FRANCISCO ALVES 

SIQUEIRA - OAB:44828

 Impulsiono os presentes autos, a fim de encaminhá-los ao MM Juiz para 

apreciação da resposta à acusação acostada em Ref:6.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 42807 Nr: 726-17.2018.811.0048

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO CABRAL, ARLY CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO GOELLNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BINOTTO PEREIRA - 

OAB:12098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:16426/O

 Processo nº. 72-17.2018.811.0048

Código nº. 42807

Requerentes: Arly Cabral e Arlindo Cabral

Requerido: Fernando Goellner

VISTOS, ETC.

Tendo em vista o teor da decisão liminar proferida nos autos em apenso 

(Embargos de Terceiro nº 904-63.2018.811.0048, Código 43235) DEFIRO o 

pedido de ref. 31, SUSPENDENDO os efeitos da sentença homologatória 

do acordo firmado entre os litigantes (ref. 27) até ulterior deliberação no 

feito em apenso.

Intime-se.

 Cumpra-se.

De Jaciara/MT para Juscimeira/MT, 04 de maio de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 42889 Nr: 749-60.2018.811.0048

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO STÁBILE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR MARQUES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE LUIZARI STABILE FRAY 

DE OLIVEIRA - OAB:390419

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 42889

Embargante: Evandro Stábile

Embargado(a): Lucimar Marques de Arruda

VISTOS ETC,

 1. Diante da notícia da interposição do recurso de Agravo de Instrumento, 

suspendo o andamento do presente feito, até o julgamento do referido 

recurso.

2. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

De Jaciara/MT para Juscimeira/MT, 04 de maio de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38155 Nr: 2148-61.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SOUZA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maywmy Eduarda Araújo Silva - 

OAB:23677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O

 3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS E INCORPORAÇÃO 

DAS PERDAS SALARIAIS EM RAZÃO DA URV proposta por JOSÉ 

CARLOS SOUZA COSTA em face do MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA-MT, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento das diferenças resultantes da 

conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, 

no período compreendido aos 5 (cinco) últimos anos anteriores ao 

ajuizamento da presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e 

noventa e oito décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as 

parcelas percebidas pela parte autora no mencionado período, a qualquer 

título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e 

qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem 

como incorporar definitivamente nos vencimentos do requerente referido 

percentual.3.2. Em relação às diferenças apuradas deverá incidir 
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correção monetária, pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela, e 

juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano a partir da citação, 

aplicando-se, a partir de 30.06.09, as disposições da Lei nº. 11.960/09 

para a correção monetária, uma vez que enquanto não houver a 

modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, deverá ser 

aplicada tal regramento. 3.3. Deixo de condenar a parte ré nas custas e 

despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do artigo 3º, inciso I, 

da Lei Estadual nº. 7.603/2.001, e condeno-a em honorários advocatícios, 

que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no 

artigo 85, § 2º, do novo Código de Processo Civil.3.4. Transitada em 

julgado, ao arquivo com as cautelas e anotações necessárias. 3.5. 

P.R.I.C.Juscimeira-MT, 27 de ABRIL de 2018.Alcindo Peres da RosaJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 28725 Nr: 1057-04.2015.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV. FINANCEIRA S/A. CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISÉS BATISTA DE SOPUZA 

- OAB:OAB-MT 21442-A

 Vistos.

1. Certifique-se o(a) Sr(a). Gestor(a) quanto a tempestividade da 

impugnação à contestação de Ref: 35.

2. Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de 15 (quinze) dias, as provas que pretendem produzir, sob pena 

de preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, com alusão ao 

julgamento antecipado de lide.

3. Após decorrido o prazo supra assinalado, venham-me conclusos para 

deliberações.

4. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 27 de abril de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 33548 Nr: 1934-07.2016.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANI GONÇALVES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL SOUZA NASCIMENTO 

CAMARGO - OAB:22193/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 20289 Nr: 296-12.2011.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATXERÊ TRANSMISSORA DE ENÉRGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORIVAL GONÇALVES JÚNIOR, SELMA 

VILELLA BORGES GONÇALVES, ANTÔNIO BORGES DAVID, TEREZINHA 

VILELA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADSTON ALMEIDA CABRAL - 

OAB:159.229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA BORGES 

GONÇALVES - OAB:OAB - 14.749

 Impulsiono os presentes autos, a fim de INTIMAR as partes para 

requererem o que entender oportuno, no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

a proposta doPerito apresentada, no prazo de 5 (cinco) dia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 28194 Nr: 891-69.2015.811.0048

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN, VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:3610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIMARCIO NAVES - 

OAB:6228-MT

 Vistos.

1. Diante da juntada de Ref: 41 intime-se a parte requerente para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos 

para análise do pedido de bloqueio.

3. Intime-se. Expeça-se o necessário, se o caso. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 27 de abril de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 39338 Nr: 2701-11.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON GONÇALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVANIA OLIMPIO DA SILVA 

SANTINI - OAB:18460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Indefiro o pedido contido no petitório acostado na Ref: 16. Assim sendo, 

remetam-se os autos ao contador judicial para que seja realizada a 

atualização das custas, incluindo os meses que já foram pagos.

2. Após, encaminhe-se o (a) Sr.(a) Gestor(a) cópia da decisão que foi 

deferido o parcelamento, bem como a atualização acima mencionada para 

o Departamento de Controle e Arrecadação, conforme determinação do 

Ofício Circular nº. 04/2018/GAB/J-Aux, datado de 06/03/2018.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória, se for o 

caso. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 27 de abril de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-23.2016.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA FELIPE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UBALDINO DE JESUS ANDRADE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Trata-se de pedido de consulta e penhora de veículos, por 

meio eletrônico, em nome da parte executada. 2. A pretensão da parte 

exequente merece guarida. Não se trata de desprezo à conhecida regra 

de que a execução deve se processar pelo meio menos gravoso ao 

executado, já que, sob outra ótica, tem-se que os atos executórios devem 

ser pautados no sentido de sempre buscar a viabilidade da satisfação do 

crédito. O artigo 854 do Novo Código de Processo Civil veio a permitir, 

expressamente, a penhora de veículos registrados em nome da parte 

executada, autorizando, no mesmo ato, a determinação de sua 

indisponibilidade até o valor indicado na execução. Ademais, a penhora de 

veículos efetuada por meio eletrônico é constitucional e não ofende o 
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direito à inviolabilidade e ao devido processo legal, pois se limita a fazer a 

constrição de veículos no valor máximo da execução, não obstando seu 

direito de defesa, que largamente poderá ser exercitado pela via própria, 

inclusive lhe sendo oportunizado a prova quanto ao revestimento de 

algumas das formas de impenhorabilidade. 3. ANTE O EXPOSTO, com 

base nos artigos 854 do Novo Código de Processo Civil, defiro o pedido 

veiculado pela parte exequente, para o fim de autorizar a consulta e 

penhora sobre os veículos registrados em nome da parte executada, até o 

valor indicado na execução, o que deverá ser efetivado por meio 

eletrônico, via RENAJUD. 4. Com a juntada aos autos do Recibo de 

Protocolamento/ Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de veículos, 

manifeste-se a parte exequente, em dez (10) dias. 5. Caso seja 

confirmado o bloqueio de veículos registrados em nome da parte 

executada, considerar-se-á efetuada a penhora, valendo-se como termo 

dela o protocolo emitido pelo sistema REANJUD, que será juntado aos 

autos, procedendo-se, em seguida, a intimação da parte executada, para 

caso queira, oferecer embargos no prazo legal. 6. APÓS A TENTATIVA DE 

PENHORA, de veículos em nome do executado, resultou que em consulta 

direta deste magistrado, verifiquei a INEXISTÊNCIA DE VEÍCULOS A SER 

PENHORADO em nome da parte executada. 7. Com efeito, intime-se o 

exequente para requerer o que de direito em 5 dias, sob pena de extinção 

do feito, conforme dicção do art. 53 da Lei 9.099/95. 8. Transcorrido o 

prazo supra, com ou sem manifestação, volte-me os autos conclusos. 9. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa 

Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70252 Nr: 1397-22.2016.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA SCAMPARINI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Procedo ao saneamento do processo, na forma do artigo 357 do Novo 

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2016).

Sem questões processuais pendentes, tem-se que a controvérsia fática 

restringe-se à existência ou não da idade rural, qualidade de segurado, 

carência, preexistência da doença, bem como prescrição do direito.

Quanto as preliminares de arguidas em contestação à fl.82, no que tange 

a prescrição quinquenal, verifico sua inocorrência, pois, considerando a 

data do indeferimento administrativo (16/03/2016 - fls.16), e, a data da 

interposição da presente ação (16/11/2016), não há o decurso de tempo 

superior a 05 (cinco) anos, razão pela qual, afasto a prescrição 

levantada.

 Desse modo, quanto às demais arguições, entendo ser ordem de mérito, 

as quais serão analisadas na sentença respectiva. Porquanto, às demais 

questões de fato cabem à parte autora o ônus de comprovar sua tese 

pelos meios de provas admitidos em direito, especialmente, a testemunhal.

Ademais, deverão as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

contados desse despacho saneador, apresentar o rol de testemunhas 

(art. 357, § 4º, NCPC), as quais deverão ser informadas/intimadas da 

audiência (dia, hora e local) pelo advogado da parte, sendo dispensada a 

intimação do juízo, nos termos do art. 455, caput, do Novo Código de 

Processo Civil.

Caso apresentado o rol de testemunhas, remetam-se os autos conclusos 

para o registro, no sistema, da data da audiência, a qual fica, desde logo, 

DESIGNADA para o dia 22 DE AGOSTO DE 2018, às 16:00 HORAS.

Em caso negativo, CERTIFIQUE-SE e remetam-se os autos conclusos para 

sentença.

Cumpra-se. INTIMEM-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 04 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46136 Nr: 1860-42.2008.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. A. S. MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.Analisando autos, verifica-se que o executado foi 

citado por edital (fl. 40-v/41), manteve-se inerte.E, embora o presente feito 

se trate de processo de execução é entendimento assente nos tribunais 

pátrios que, embora não haja os efeitos da revelia típicos do processo de 

cognição na Execução, há necessidade de dar-se um curador ao 

executado que vai sofrer expropriação judicial de bens, sob pena de 

nulidade do processo executório.Nessas circunstâncias, impõe-se a 

nomeação de curador especial, nos termos do artigo 72, II, do CPC, não 

havendo falar em revelia. (...)ANOTE-SE a presente nomeação no relatório 

a ser encaminhado semestralmente à Corregedoria-Geral da Justiça, nos 

termos do artigo 7º, do referido Provimento.3)INTIMEM-SE o advogado 

mencionado para apresentar a defesa cabível, na forma da 

lei.CUMPRA-SE expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 03 de maio de 

2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 35247 Nr: 1861-95.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LANEREUTON THEODORO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT, FAUSTO NOBRES DA SILVA - OAB:5327-A/MT

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão (__); 

sentença (x).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67038 Nr: 1193-12.2015.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASTOR WEISS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLY HOEGER - OAB:12668

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por fim, ante a ausência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 

1022 do Código de Processo Civil, CONHEÇO-O, em razão de sua 

tempestividade, contudo, REJEITO os embargos de declaração opostos, 

bem como, mantenho os demais termos da decisão à fl. 350/356.Em tempo, 

decorrido para interposição de eventual recurso, certifique-se, após, 

INTIME-SE a parte autora para impugnar a contestação anexada à fl. 

372.Publique-se. Intimem-se.Marcelândia-MT, 02 de maio de 2018.Rafael 

Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71880 Nr: 653-90.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA BARBOZA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.
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Procedo ao saneamento do processo, na forma do artigo 357 do Novo 

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2016).

Sem questões processuais pendentes, tem-se que a controvérsia fática 

restringe-se à existência ou não da idade rural, qualidade de segurado, 

carência, preexistência da doença, bem como prescrição do direito.

Quanto as preliminares de arguidas em contestação à fl.16, no que tange 

a prescrição quinquenal, verifico sua inocorrência, pois, considerando a 

data do indeferimento administrativo (21/03/2017) fls. 11-v, e, a data da 

interposição da presente ação ( 28/04/2017), não há o decurso de tempo 

superior a 05 (cinco) anos, razão pela qual, afasto a prescrição 

levantada.

 Quanto às demais questão de fato cabe à parte autora o ônus de 

comprovar sua tese pelos meios de provas admitidos em direito, 

especialmente, a testemunhal.

Desse modo, devidamente apresentado o rol de testemunhas (fls. 

25/25-v), proceda-se o registro no sistema, bem como da data da 

audiência, a qual fica, desde logo, DESIGNADA PARA O DIA 27 de JUNHO 

DE 2018, ÀS 16:30 HORAS.

Em caso negativo, CERTIFIQUE-SE e remetam-se os autos conclusos para 

sentença.

INTIMEM-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 02 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63888 Nr: 890-32.2014.811.0109

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELLE BENDER DIEDZEC, ROSANE LUIZA 

BENDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão (__); 

sentença (X).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71859 Nr: 634-84.2017.811.0109

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JIDS, LGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA –

Vistos em correição.

Trata-se de embargos declaratórios, interposto pelo causídico nomeado 

por este juízo à fl. 14, em razão da ausência de núcleo da defensoria 

pública nesta comarca, em face da omissão na sentença à fl. 28 que não 

arbitrou os devidos honorários advocatícios.

Breve é o relatório.

Fundamento e decido.

Conforme consta em petitório (fls.34), o embargante insurge em face da 

sentença (fl.28), em razão da omissão quanto ao arbitramento de 

honorários sucumbenciais, tendo em vista a interposição da presente 

ação.

Em análise ao mérito do presente, verifico que os presentes embargos 

devem ser acolhidos.

Destarte, de fato na decisão embargada não houve o arbitramento dos 

honorários, bem como não constou a determinação para expedição da 

respectiva certidão.

Assim, ACOLHO os embargos de declaração interpostos contra a decisão 

objurgada e os JULGO PROCEDENTES, tão somente para fixar os 

honorários advocatícios em 08 URH, considerando a assídua atuação dos 

causídico e, mantendo os demais termos da sentença.

Por fim, à secretaria para que expeça a certidão necessária para 

recebimento do crédito/honorários.

Publique-se, Registre-se, Intimem-se.

Cumpra-se. Intimem-se.

Após, com as cautelas e baixas de praxe, arquivem-se os autos.

Marcelândia-MT, 02 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 18325 Nr: 6-23.2002.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO MILITÃO BENTO FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT, FAUSTO NOBRES DA SILVA - OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Vistos em correição,

Intime-se, por derradeira vez, a parte autora para se manifestar sobre os 

honorários periciais, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção da ação 

por abandono, conforme a previsão do art. 485, III, do CPC.

Certifique-se. Após, volte concluso.

 Marcelândia/MT, 02 de maio de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72218 Nr: 803-71.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO PADOVANI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI JOSE CIONI, MARIA HELENA 

ALVES ARRUDA CIONI, PEDRO ARRUDA CIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISRAEL BULGARELLI GRELAK - 

OAB:22540/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN F. FIEL PAVONI - 

OAB:6.525/MT

 -SENTENÇA DE EMBARGOS- Vistos em correição.Trata-se de embargos 

de declaração, interposto por CELSO PADOVANI E CIA LTDA com a 

finalidade de revisão da decisão proferida às fls. 1210/1211, que dentre 

outras determinações, impôs a modificação do valor da causa, além do 

pagamento de custas processuais correspondentes ao valor do contrato 

juntado ao pedido exordial. A parte autora insurge-se em face da decisão 

acima mencionada, com supedâneo que o juízo deveria ter de ofício ou por 

arbitramento pronunciar o valor da causa e custas que deverão ser 

pagas.A requerida/reconvinte, devidamente intimada a manifestar acerca 

do recurso declaratório, não o fez (fls.1.258). É o breve 

relatório.DECIDO(...) NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

mantendo in totum os termos da decisão embargada.Publique-se, 

Registre-se, Intimem-se.Em tempo, atribuindo a presente decisão o 

princípio da efetividade e da celeridade processual, além do não 

acolhimento dos embargos, determino o cumprimento no prazo legal, 

iniciando pela parte autora, das seguintes determinações:1-Intime-se o 

autor para emendar a inicial;(...)CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 02 de maio de 2018. Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 44302 Nr: 54-69.2008.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 3 

MORRINHOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 -SENTENÇA DE EMBARGOS-Vistos em correiçãoTrata-se de embargos 

de declaração, interposto pela UNIÃO, através de sua procuradoria, com a 

finalidade de revisão da decisão à fl. 224/225 que indeferiu o pedido de 

citação dos sócios, em razão da presunção de comunicação do 

encerramento das atividades aos órgãos competentes.A exequente pugna 

pelo saneamento/retratação da decisão que indeferiu o pedido de citação 

dos sócios da empresa executada, alegando que o encerramento deu-se 

de forma automática, em face da omissão contumaz, razão pela qual, 

encontra-se com baixa de ofício tão somente pela Receita Federal, 

estando ativa perante a junta comercial respectiva, não havendo 

requerimento de seus responsáveis.Por derradeiro, alega que a decisão 

merece ser revista e sanada a omissão e contradição, determinando a 

citação dos sócios da empresa executada tendo em vista a dissolução 

irregular. É a síntese do necessário.DECIDO. Os presentes embargos 

declaratórios DEVEM ser acolhidos. Com efeito, a decisão embargada 

incorreu em omissão ao indeferir a citação dos sócios sem, contudo, 

atentar-se quanto às certidões do Oficial de Justiça às fls.194 e 211, os 

quais certificam a “falência” e a inatividade empresarial nesta comarca. .

(...), ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, tornando a decisão 

embargada ineficaz.Ainda, intime-se a exequente para atualização dos 

valores.Após, CITEM-SE os sócios relacionados (fl.214), nos endereços 

informados à fl. 215, sob o débito objeto dos autos.Por conseguinte, não 

sendo localizados os sócios corresponsáveis, vista ao exequente para 

manifestação no prazo de 20 (vinte) dias, requerendo o que for de direito 

sob pena de arquivamento, volte concluso.Publique-se, Registre-se, 

Intimem-se.CUMPRA-SE expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 02 de 

maio de 2018. Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46238 Nr: 27-52.2009.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA RODRIGUES CORRÊIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:5327-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição. DEFIRO o pleito de fls.81/82, no que tange a citação 

de APARECIDA CRISTINA ANDRADE, atual proprietária do imóvel, 

citando-a e intimando-a, por conseguinte para pagamento dos débitos 

oriundos de imposto IPTU, débito atualizado à fl.87.Destarte, a citação será 

feita através de Oficial de Justiça, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora.(...), DÊ-SE vista dos autos a 

Procuradoria Municipal para, no prazo de 20 (vinte) dias requerer o que 

for de direitoDesatendido, certifique-se, e ficam desde logo, independente 

de nova conclusão determinada a SUSPENSÃO do feito (40, caput, da 

LEF) e a REMESSA dos autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, com baixa no 

Relatório Estatístico das Atividades Forenses, observando-se o item 

6.12.10 da CNGC. Atente-se a secretaria para expedição do mandado com 

as observações acima declinadas.CUMPRA-SE. INTIME-SE, expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 02 de maio de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68996 Nr: 719-07.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO NAVAIR DIAMANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juízo Federal, 

em Sinop/MT, para o qual determino a remessa dos presentes autos para 

distribuição a uma das Varas respectivas. Certificado seu cumprimento, 

c o m  a s  a n o t a ç õ e s  e  b a i x a s 

devidas.INTIME-SE.CUMPRA-SE.Marcelândia/MT, 02 de maio de 

2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70809 Nr: 1717-72.2016.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERREIRA DA SILVA, MARUPÁ 

MADEIRAS LTDA, EDNER APARECIDO FERRI, EDSON GIMENES DE 

MORAES, ANDRE FERNANDO FERRI, DANIEL CARDOSO DA SILVA, 

COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSÃO RIO 

PARANÁ - SICREDI RIO PARANÁ PR/SP, BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA DA SILVA - OAB:15100

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elise Faeda - OAB:OAB/MT 

17.054, JAIR CARLOS CRIVELETTO - OAB:4917, Laercio Faeda - 

OAB:3589-B/MT

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão (X); 

sentença (__).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63418 Nr: 526-60.2014.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA, 

SPE - COSTA SEMENTES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Conforme consta nos autos, trata-se de ação anulatória de ato jurídico 

com pedido de liminar ajuizada por JOSÉ VITOR DE ALMEIDA em face de 

VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA, requerendo a anulação do ato 

que causou o protesto do título “contrato de confissão de dívida”.

Destarte, em resposta ao ofício nº 368/2017 (fl.163), foi informado pelo 

juízo da comarca de Lucas do Rio Verde, em sua terceira vara cível, que a 

ação executória tem o mesmo objeto (contrato de arrendamento), as 

partes litigantes, com citação da parte autora em 11/08/2014.

Assim, no caso dos presentes autos, os requeridos foram citados após a 

data de 11/08/2014, ou seja, tornando-se o juízo de Lucas do Rio Verde 

prevento, razão pela qual, foi solicitado pelo respectivo juízo o declínio da 

competência a este.

 Neste diapasão, é compadrio o entendimento dos Tribunais no que tange 

ao reconhecimento e aplicação de declínio de competência, vejamos:

 AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO - LIMINAR DEFERIDA - RECONHECIMENTO DE CONEXÃO - 

REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO PREVENTO - INCOMPETÊNCIA 

RELATIVA - REVOGAÇÃO DA LIMINAR - ANÁLISE PELO JUÍZO 

PREVENTO. 1 - Determinada a remessa dos autos ao juízo prevento, em 

razão do reconhecimento de conexão entre ação de busca e apreensão e 

revisional, caberá ao juízo prevento manifestar se será mantida ou não a 

liminar de busca e apreensão deferida pelo juiz relativamente 

incompetente. 2- Agravo Regimental a que se nega provimento.

 (TJ-MG - AGV: 10024130761869002 MG, Relator: Mota e Silva, Data de 

Julgamento: 03/12/2013, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 05/12/2013).

Ante o exposto, DECLINO A COMPETÊNCIA em favor do Juízo da Comarca 

de LUCAS DO RIO VERDE/MT, em sua terceira vara cível, para o qual 

determino a remessa dos presentes autos.

Proceda-se as anotações e baixas necessárias.

Marcelândia/MT, 04 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71438 Nr: 361-08.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDINHA DA ROCHA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josiane Pilatti - OAB:SC33.611, 

MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO - OAB:12205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Procedo ao saneamento do processo, na forma do artigo 357 do Novo 

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2016).

Sem questões processuais pendentes, tem-se que a controvérsia fática 

restringe-se à existência condição de segurado para concessão do 

benefício de auxílio doença, cabendo à parte autora o ônus de comprovar 

sua tese pelos meios de provas admitidos em direito, especialmente, a 

testemunhal.

Quanto as preliminares de arguidas em contestação à fl.46, no que tange 

a prescrição quinquenal, verifico sua inocorrência, pois, considerando a 

data do indeferimento administrativo (05/12/2016 - fls.18), e, a data da 

interposição da presente ação (14/03/2017), não há o decurso de tempo 

superior a 05 (cinco) anos, razão pela qual, afasto a prescrição 

levantada.

 Desse modo, quanto às demais arguições, entendo ser ordem de mérito, 

as quais serão analisadas na sentença respectiva. Ademais, deverão as 

partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, contados desse despacho 

saneador, apresentar o rol de testemunhas (art. 357, § 4º, NCPC), as 

quais deverão ser informadas/intimadas da audiência (dia, hora e local) 

pelo advogado da parte, sendo dispensada a intimação do juízo, nos 

termos do art. 455, caput, do Novo Código de Processo Civil.

Caso apresentado o rol de testemunhas, remetam-se os autos conclusos 

para o registro, no sistema, da data da audiência, a qual fica, desde logo, 

DESIGNADA para o dia 22 DE AGOSTO DE 2018, às 15:30 HORAS.

Em caso negativo, CERTIFIQUE-SE e remetam-se os autos conclusos para 

sentença.

INTIMEM-SE.

Marcelândia/MT, 04 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75305 Nr: 566-03.2018.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEAN CALISTRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante da certidão à fl. 27, expeça-se novo mandado, e, intime-se o perito 

nomeado à fl. 19, bem como a parte autora, para comparecerem a Clínica 

Corpus, para realização de perícia DESIGNADA para o dia 30 de maio de 

2018, às 10h00.

 APÓS a juntada dos laudos, conclusos os autos para nova análise.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 04 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72243 Nr: 824-47.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUALDINEI SILVA PEREIRA, Josue da Silva 

Santos, ELISA APARECIDA DE PAZ DA SILVA, Roberson de Oliveira Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 Vistos em correição.

Analisando a defesa prévia apresentada pelos réus às (fls. 173/174 e 

175/176), tudo mais que dos autos consta, verifico não incidir nenhuma 

das hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de 

Processo Penal ou de extinção de punibilidade, motivo pelo qual, ratifico o 

recebimento da denúncia.

Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o DIA 19/06/2018, às 09h00min.

INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia, (fl. 10), para 

comparecerem à audiência designada, sob as penas da lei.

Destarte, se for o caso, expeça-se carta precatória para inquirição de 

testemunhas residentes fora da comarca.

INTIMEM-SE os defensores dos acusados para comparecimento.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 02 de maio de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73178 Nr: 1332-90.2017.811.0109

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AABDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MARCELÂNDIA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão (x); 

sentença (__).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74847 Nr: 225-74.2018.811.0109

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGBDS, RFGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI CESAR DOMINGUEZ - 

OAB:8094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nestes termos, julgo extinto, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, III, alínea b, do Código de Processo Civil.Desnecessário o decurso de 

prazo para o trânsito em julgado. Arquivem-se os autos, com as 

anotações de est i lo .Sem custas.Ciênc ia  ao  Min is té r io 

Público.P.R.I.C.Marcelândia/MT, 02 de maio de 2018. Rafael Siman Carvalho 

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 43688 Nr: 1096-90.2007.811.0109

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DBD, ROSANE LUIZA BENDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEIXO DIEDZEC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT, Lanereuton Theodoro Moreira - OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão (X); 

sentença (__).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66920 Nr: 1157-67.2015.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ HUMBERTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de aposentadoria por 

invalidez, no valor a ser calculado pelo INSS, desde a data da cessação 

do benefício auxílio doença, em 28/09/2017, compensando-se eventuais 

valores pagos a título de auxílio-doença, o que faço com fulcro no artigo 

487, inciso I do Código de Processo Civil.Confirmo a tutela antecipada 

deferida nos autos, para tanto, DETERMINO o encaminhamento ao gerente 

executivo do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, com endereço à 

Av. João Ponce de Arruda, n. 1976, Centro, CEP: 78.700-260, Município de 

Rondonópolis/MT, bem como à Agência de Atendimento de Demandas 

Judiciais – APSADJ, com sede na Avenida Getúlio Vargas, nº 553, 9º 

Andar, Município de Cuiabá - MT, de ofício determinando a implantação do 

benefício previdenciário.A ordem deverá ser acompanhada de 

documentos pessoais da parte, bem como cópia da sentença.Condeno o 

INSS a pagar à parte autora, após o trânsito em julgado da presente 

decisão, as parcelas atrasadas, desde a cessação administrativa do 

benefício, ou seja, em 28/09/2017, compensando-se eventuais valores 

pagos a título de auxílio-doença, devendo tal valor ser corrigido 

monetariamente pelo índice de cálculo da CJF, acrescida de juros 

moratórios de 0,5% ao mês.Isento de custas e despesas processuais, por 

se cuidar da Fazenda Pública, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.(...)Deixo de 

remeter os autos ao egrégio Tribunal Regional Federal para o “duplo grau 

de jurisdição obrigatório”, tendo em vista que o valor da condenação, 

nitidamente, não alcançará o patamar de 100 salários-mínimos estipulados 

no art. 496, § 3º, inciso III, do CPC.Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Marcelândia/MT, 02 de maio de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65611 Nr: 598-13.2015.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE APARECIDA GABRIEL DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

INTIME-SE o requerido para esclarecer a impugnação de fl. 114v, dentro 

do prazo legal.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia/MT, 02 de maio de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61561 Nr: 261-92.2013.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:3560-MT, Andrei César Dominguez - OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DA ROCHA FLORENCIO 

- OAB:16.722-B

 Vistos em correição.

O Munícipio de Marcelândia/MT interpôs perante este Juízo os presentes 

Embargos Declaratórios, aduzindo, em síntese, que houve equivoco 

material na decisão lançada à fl. 284, a qual após a apresentação de 

contrarrazões pela parte autora, determinou a remessa do autos ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região equivocadamente, tendo 

em vista que deverá ser remetido ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

do Matogrosso, por se tratar de seu interesse e não no interesse da 

união.

Por fim, requer seja sanado tal vício, e, pugna pela remessa dos autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Matogrosso.

Breve é o relatório.

Fundamento e decido.

Os presentes embargos devem ser acolhidos.

Compulsando os autos verifica-se que houve o equivoco da decisão de fl. 

284, onde fez consta a remessa dos autos para o Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região e não para o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado do Matogrosso.

 Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração interpostos 

contra a decisão objurgada e JULGO PROCEDENTE para sanar o erro 

material na decisão de fl. 284, e assim, determinar que à secretaria que 

remeta os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Matogrosso, 

observando as formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Marcelândia-MT, 02 de maio de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67166 Nr: 1245-08.2015.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIO FRANCISCO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:3560-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de 

CONDENAR a demandada a conceder a aposentadoria por invalidez para 

a demandante. Sobre o valor retroativo, que compreende o período da 

data do indeferimento do benefício até a implantação determinada em 

caráter antecipatório, deverá incidir correção monetária pelo INPC a partir 

do vencimento de cada parcela, bem como juros, desde a citação (Súmula 

204 do STJ), com a aplicação do percentual incidente sobre a caderneta 

de poupança sobre estes (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997).CONDENO a 

autarquia ré nos honorários advocatícios, que FIXO no importe de 20% 

apenas sobre as parcelas vencidas, nos termos do art. 85, § 3, inciso I, do 

Código de Processo Civil.ISENTO a parte demandada do pagamento de 

despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001. DEIXO de 

determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no inciso I do § 3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (mil) salários 

mínimos.Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Marcelândia/MT, 02 de maio de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 43607 Nr: 1016-29.2007.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA BORIN LTDA, FORTUNATO BORIN NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOSSA SENHORA. DE FÁTIMA ACESSÓRIOS 

P/ VEÍCULOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Aparecido Guimarães 

- OAB:OAB/SP 212.741, Fernanda Yumi Sato - OAB:308.828/SP

 Vistos em correição.

Defiro a busca de veículos, via Sistema RENAJUD requeridos à fl. 148. 

Caso seja encontrado bem passível de penhora, PROCEDA À RESTRIÇÃO, 

valendo como termo o próprio extrato.

Se a penhora for realizada integralmente com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada para apresentar embargos.

Apresentados os embargos, INTIME-SE a parte exequente para se 
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manifestar em igual prazo.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e diga a parte credora 

em 10 (dez) dias.

Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a parte exequente para que 

indique, no prazo de 30 (trinta) dias, a existência de bens do devedor 

passíveis de penhora.

 Após, volte concluso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Marcelândia, 02 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 75691 Nr: 813-81.2018.811.0109

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI TIDRE DA SILVA, RLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ TEIXEIRA LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OLIMPIO PINTO - 

OAB:23858/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Conforme consta na certidão à fl. 11, tendo em vista que a requerente não 

requereu o beneficio da justiça gratuita, bem como, não juntou o 

recolhimento das custas devidamente pagas nos autos, INTIME-SE a 

requerente para emendar a inicial, no prazo de 05 (cinco) dias e efetuar o 

pagamento das custas, sob pena de indeferimento da inicial.

Decorrido o prazo, certifique-se, após, volte concluso.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Marcelândia/MT, 02 de maio de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69842 Nr: 1218-88.2016.811.0109

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINA SAUER DE QUADROS, CSDQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE QUADROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão (X); 

sentença (__).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72766 Nr: 1129-31.2017.811.0109

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAMILA TAINARA DA SILVA MORAIS NESPOLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON MORAIS NESPOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Dias Cintra Mac 

Cracken - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE FUHR - OAB:19109/O

 Vistos em correição.Consubstanciado na certidão à fl. 26, revogo a 

nomeação efetuada à fl.25.Destarte, não sendo possível a nomeação da 

Defensoria Pública, NOMEIO o Dr. ELITON REZENDE para promover a 

defesa do interesse da exequente DAMILA TAINARA DA SILVA MORAIS 

NESPOLO. Tomando em conta a natureza da causa, FIXO os honorários 

do mencionado advogado em 05 URH.Nos termos do artigo 2º do 

Provimento nº 09/2007/CGJ, o advogado nomeado para o munus público 

não caberá os privilégios processuais garantidos aos Defensores 

Públicos. Deixo consignado os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado 

provimento, para fins de conhecimento e advertência aos advogados 

nomeados(...).Oportunamente, na sentença do presente feito, será 

determinada a expedição de certidão em favor do Defensor Dativo, com o 

valor total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança 

junto ao Estado de Mato Grosso.1)ANOTE-SE a presente nomeação no 

relatório a ser encaminhado semestralmente à Corregedoria-Geral da 

Justiça, nos termos do artigo 7º, do referido Provimento.2)INTIMEM-SE o 

advogado mencionado para requerer o que entender de direito.3)Após, 

façam-me os autos conclusos.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Marcelândia/MT, 02 de maio de 2018. Rafael Siman Carvalho 

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67577 Nr: 70-42.2016.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSIMAR AMÂNCIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Liliane Casadei - OAB:6989/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos para o 

fim de CONDENAR o requerido - INSS à concessão do benefício de 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ em favor de CLEUSIMAR AMÂNCIO 

DOS SANTOS, no valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício, 

devendo ser compensados os valores já pagos em decorrência da 

concessão da tutela de urgência.(...) Considerando a natureza alimentar 

do benefício previdenciário (art. 100, § 1º-A da CR/88), juntamente com a 

intimação da presente sentença e independentemente do trânsito em 

julgado, INTIME-SE o requerido para que proceda a implantação do 

benefício de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, no prazo de 30 (trinta) 

dias, nos termos do artigo 497 do CPC, sob pena de multa diária no valor 

de R$ 100,00 (cem reais), a ser revertida em favor da parte autora, 

limitado ao valor máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).Diante do 

exposto, julgo EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONDENO a 

autarquia ré nos honorários advocatícios, que FIXO no importe de 10% 

apenas sobre as parcelas vencidas, nos termos do art. 85, § 3, inciso I, do 

Código de Processo Civil.ISENTO a parte demandada do pagamento de 

despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores 

eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do 

artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001. DEIXO de 

determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no inciso I do § 3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 1.000 (mil) salários 

mínimos.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Marcelândia/MT, 

02 de maio de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69250 Nr: 846-42.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANÉSIO APARECIDO VIEIRA DE ALMEIDA, 

ANÉSIO APARECIDO VIEIRA DE ALMEIDA EPP, VALDECI SILVANO, DAVI 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:11265/O

 Vistos em correição.Diante da certidão à (fl. 97), e tendo em vista que a 

Defensoria Pública não mais atua nesta comarca, NOMEIO o Dr. CLÁUDIO 

LEME ANTÔNIO: Travessa Morumbi, 47, centro, setor leste, Colíder/MT, 

fones: 066-35412127 e 066-99962-8442, email: cla.adv@uol.com.br., para 

promover a defesa do réu DAVI DE OLIVEIRA.Tomando em conta a 

natureza da causa, FIXO os honorários do mencionado advogado em 10 

URH.Nos termos do artigo 2º do Provimento nº 09/2007/CGJ, o advogado 

nomeado para o munus público não caberá os privilégios processuais 

garantidos aos Defensores Públicos. Deixo consignado os termos dos §§ 

1º e 4º do mencionado provimento, para fins de conhecimento e 

advertência aos advogados nomeados(...).Oportunamente, na sentença 

do presente feito, será determinada a expedição de certidão em favor do 

Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso.1)ANOTE-SE a 

presente nomeação no relatório a ser encaminhado semestralmente à 

Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do artigo 7º, do referido 
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Provimento.2)INTIMEM-SE o advogado mencionado para requerer e 

manifestar o que for de direito e apresentar defesa prévia.3)Após, 

façam-me os autos conclusos.Ciência ao Ministério Publico.CUMPRA-SE 

expedindo o necessário.Marcelândia/MT, 02 de maio de 2018. Rafael 

Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 61671 Nr: 375-31.2013.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FERREIRA MARQUES DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

CONDENO a autarquia ré nos honorários advocatícios, que FIXO no 

importe de 10% apenas sobre as parcelas vencidas, nos termos do art. 

85, § 3, inciso I, do Código de Processo Civil. ISENTO a parte demandada 

do pagamento de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles 

valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do 

inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001. 

DEIXO de determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em 

vista o disposto no § 2º do art. 475 do CPC, já que o valor da condenação, 

nitidamente, não excederá a 60 (sessenta) salários mínimos.Em 

cumprimento ao que dispõe o Provimento nº 20/2008-CGJ, faço constar 

nesta sentença:1.Nome do Segurado: MARIA FERREIRA MARQUES DE 

SÁ2.Benefício concedido: AMPARO SOCIAL AO PORTADOR DE 

DEFICIÊNCIA - LOAS3.Data do início do benefício: da interposição da ação 

– 25/03/2013.4.Renda mensal inicial: 01 (um) salário mínimo5.Data início do 

pagamento: 30 dias da intimação da sentença.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Marcelândia/MT, 02 de maio de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65451 Nr: 509-87.2015.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONSAGRAÇÃO ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Francisco Pascoalão - 

OAB:16.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Verifico que a parte autora anexou aos autos cópia do comprovante de 

agendamento; no entanto, conforme decisão de fls. 43, o INSS teria um 

prazo de 30 dias para conceder ou negar o benefício.

Considerando que provavelmente a demandante já foi atendida pelo INSS, 

ou pelo menos já deveria ter sido, uma vez que a consulta foi agendada 

para a data de 12/09/2016, intime-se a parte autora para juntar aos autos 

a negativa da Autarquia ou justificar que até o presente momento, apesar 

da autora ter sido atendida pelo INSS, não houve resposta.

Após, conclusão para sentença.

Marcelândia-MT, 02 de maio de 2018.

 Rafael Siman Carvalho

 Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 68292 Nr: 390-92.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Francisco Salvador

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Vistos etc.

 DESIGNO audiência de instrução para o dia 12 de Julho de 2018, às 

15h30min.

INTIMEM-SE as partes a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus procuradores.

DEFIRO o requerimento do parquet à fl. 63.

CIÊNCIA ao Ministério Público da data designada para audiência.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Marcelândia/MT, 26 de março de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 73809 Nr: 1653-28.2017.811.0109

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO FIABANE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BOTT, INES LEMBES BOTT, DARCI 

LEMES DA SILVA, VALDECIR LEMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVAIR FIABANE - OAB:19.939

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DARCI LEMES DA SILVA, Cpf: 

56028520187, brasileiro(a), solteiro(a), falecido. atualmente em local 

incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos 

termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: Leandro Fiabane requer usucapeão de um imóvel rural 

com 48,40 (quarenta e oito hectares e quarenta ares), na localidade 

denominada GLEBA MAIKA. Este está pagando o IMPOSTO SOBRE 

PROPRIEDADE RURAL - ITR, desde 2001, época em que tomou posse da 

área.

Descrição do Imóvel Usucapiendo: Imóvel rural com 48,40 (quarenta e oito 

hectares e quarenta ares), na localidade denominada GLEBA MAIKA.

Despacho/Decisão: Vistos etc.RECEBO a inicial de fls. 05/13, bem como, 

os documentos os juntados de fls. 14/218.Defiro, por ora, os benefícios da 

justiça gratuita.CITE-SE o Requerido, cujo nome encontra-se registrado o 

imóvel usucapiendo para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

apresente resposta, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados na inicial, artigo 344, do Código de Processo Civil. 

CITEM-SE, por edital, eventuais interessados, com prazo de 30 (trinta) 

dias, art. 259, inciso I do Código de Processo Civil.CITEM-SE, 

pessoalmente, os confinantes, no prazo de 15 dias, conforme art. 246, §3 

do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE o MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA, 

o ESTADO DE MATO GROSSO e a UNIÃO, mediante carta com aviso de 

recebimento, instruindo com cópia do mapa e do memorial descritivo do 

imóvel, para que, no prazo de 10 (dez) dias, querendo, manifestem-se 

sobre eventual interesse na causa, artigo 246, §2º do Código de Processo 

Civil).CUMPRA-SE. INTIME-SE o Ministério Público. Marcelândia/MT, 30’ de 

janeiro de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz de Direito Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, HIGNO PIRES ALVES, 

digitei.

Marcelândia, 23 de abril de 2018

Lovania Beatriz Zeretzki Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71887 Nr: 659-97.2017.811.0109

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 
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Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULA DO LIVRAMENTO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELL MARQUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLE BORIN NAVARRO - 

OAB:21951-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas ao Requerente para que, no prazo 

de 10(dez)dias, se manifeste sobre a Certidão de Oficial de Justiça de fls. 

19 Verso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67520 Nr: 34-97.2016.811.0109

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A, CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL - 

ELETRONORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Guidoni Filho 

- OAB:SP-146.977, GUILHERME VILELA DE PAULA - OAB:69306 , 

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - OAB:299951, MURILO 

ESPINDOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:, Otavio Vieira Toestes - 

OAB:OAB/MG 118.304, Ozana Baptista Gusmão - OAB:MT-4.062

 Defiro a produção de provas testemunhal e documental. Destarte, 

intimem-se as partes para no prazo de 15 dias apresentarem o rol de 

testemunhas nos termos do artigo 357, §4 do CPC. INTIMEM-SE as partes 

para comparecer a audiência de instrução, a qual designo para o dia 

13/06/2018 às 14h30min, As partes deverão intimar suas testemunhas ou 

pedir com antecedência em Juízo para que o faça, justificando a 

necessidade, conforme a previsão do art. 455 do CPC. No prazo para a 

apresentação do rol de testemunhas deve ser juntada a prova documental 

desejada. Decorrido o prazo, sem apresentação, desde já fica preclusa a 

prova requerida. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Marcelândia/MT, 

19 de abril de 2018.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 69516 Nr: 1019-66.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAVI SAMPAIO BARBOSA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VAVI SAMPAIO BARBOSA - ME, CNPJ: 

07323353000171. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/09/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de VAVI 

SAMPAIO BARBOSA - ME, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de CDA n° 20156669, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 20156669/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/04/2015

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 38.885,84

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65976 Nr: 751-46.2015.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO LIMA FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Francisco Pascoalão - 

OAB:16.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR O REQUERENTE para que no prazo de 

10 (dez )dias, especifique as provas que pretende produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, a sua relevância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70924 Nr: 65-83.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUCHÊ COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

LETRODOMÉSTICOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Autor para que no prazo de 10 (dez) 

dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de 

R$ 20,00 (vinte reais) na Conta Corrente n.º 23.925-9, Agência 4815-1, 

Banco do Brasil, em nome de Fórum da Comarca de Marcelândia, CNPJ 

08.584.045/0001-62, em conformidade com a PORTARIA 47/2015/DF o 

depósito deverá ser identificado como código do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70978 Nr: 94-36.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente/Exequente para que no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 71109 Nr: 172-30.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE HENDGES HENRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES FERREIRA JUNIOR - 

OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente/Exequente para que no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 70038 Nr: 1306-29.2016.811.0109

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE-SICRE
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUZENIR DA CUNHA LIMA ME, DEUZENIR DA 

CUNHA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente/Exequente para que no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 48278 Nr: 103-42.2010.811.0109

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA BORIN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT, Eduardo Antunes Segato - OAB:13546/MT

 -SENTENÇA-

 Vistos em correição.

Relatório dispensado, nos termos art. 81, § 3° da Lei 9.099/95.

DECIDO

Trata-se termo circunstanciado de ocorrência, instaurado em face de 

MADEIREIRA BORIN LTDA, pela prática, em tese, do crime descrito no 

artigo 27 da Lei nº 9.605/98 (dano ambiental).

Destarte, em audiência preliminar realizado à fl.81/83, foi proposto pelo 

Ministério Público transação penal consistente no pagamento de R$ 

5.250,00 ( cinco mil duzentos e cinquenta reais) em favor do Conselho da 

Comunidade desta Comarca, ainda, o valor de R$ 5.250,00 ( cinco mil 

duzentos e cinquenta reais) para composição civil dos danos.

Por conseguinte, em manifestação à fl.137 dos autos, o Ministério Público 

pugna pela extinção da punibilidade, face ao cumprimento dos termos da 

transação, conforme se comprova às fls. 100/103 e 105, além da doação 

da madeira apreendida, fls. 93, 124/129 e 135..

Assim, face ao exposto, cumpridos os termos da transação penal, JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE da pessoa jurídica MADEIREIRA BORIN LTDA, no 

que concerne a fattispecie constante destes autos, de acordo com o 

artigo 89, §5º, da Lei 9099/95.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Marcelândia-MT, 24 de abril de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72051 Nr: 3712-80.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA BAZONI RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - OAB:21371/O, 

MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3712-80.2017.811.0111 (Código 72051)

Classe – Assunto: Ação Ordinária Inominada

Requerente: Adriana Bazoni Rodrigues dos Santos

Requerido: Estado de Mato Grosso

Vistos em correição.

Tendo em vista o teor da contestação inclusa (ref.10), intime-se a parte 

requerente para, querendo, impugná-la no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 24 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65083 Nr: 2716-19.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTIL CONSTRUÇÕES E TERRAPALNAGEM 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2716-19.2016.811.0111 (Código 65083)

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente: Município de Matupá (MT)

Executado: Constil Construções e Terraplenagem

Vistos em correição.

Após ser regularmente citada/intimada, a parte executada deixou de 

efetuar o pagamento voluntário do débito ou de adotar postura equivalente 

prevista em lei, resultando no inadimplemento da dívida, razão pela qual a 

parte exequente requereu a penhora online das contas e aplicações 

financeiras de sua titularidade.

Pois bem, havendo pedido de constrição de ativos financeiros da parte 

executada e estando caracterizada a dívida e a omissão no pagamento 

espontâneo, perfeitamente adequado à pretensão que se ajusta à 

gradação preferencial definida no art. 835, I, do NCPC, razão por que, 

autorizo a penhora/bloqueio de dinheiro e demais aplicações financeiras 

da parte devedora junto aos órgãos bancários, via sistema BACENJUD.

Sendo exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação 

dos devedores.

Frustrada a tentativa de penhora online, intime-se a parte exequente para 

dar prosseguimento ao feito.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 24 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 30795 Nr: 1247-16.2008.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITACIR BARBIERI, JOSÉ BASSO, Redentora 

Madeiras Ltda, VITORIO BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1247-16.2008.811.0111

Código nº 30795

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente(s): Fazenda Pública

Executado(s): Itacir Barbieri, José Basso, Vitorino Basso e Redentora 

Madeira Ltda.

Vistos em correição.

Considerando o lapso temporal desde o protocolo da petição de fls. 80-81, 

INDEFIRO o requerimento da parte exequente.

Diante disso, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

CUMPRA-SE, com urgência.

Matupá/MT, 04 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 50768 Nr: 652-75.2012.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MATOS BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:6097/A

 Autos nº 652-75.2012.811.0111

Código nº 50768

Classe – Assunto: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Autor: Ministério Público do Estado do Mato Grosso

Acusado: Fernando Matos Borges

Vistos em correição.

Considerando que devidamente intimado o acusado não se manifestou 

sobre a determinação de fls. 75 até a presente data e, tendo em vista que 

possui advogados constituídos (Dr. Irineu Paiano Filho e Giovanne Gomes 

Araújo), DETERMINO a intimação dos referidos advogados para que 

informem se irão atuar em defesa do acusado nestes autos, devendo 

manifestar-se sobre a decisão de fls. 75.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 04 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 29003 Nr: 1241-43.2007.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Beatriz C. da Costa de S. 

Soares - OAB:, Mônica Pagliuso Siqueira de Mosquita - OAB:1515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 29003

Processo nº 1241-43.2007.811.0111

 Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente(s): Fazenda Pública

Executado(s): Claudio Machado

Vistos em correição.

INTIME-SE a parte exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 04 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 29442 Nr: 1681-39.2007.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAMR, AAMR, Marines de Fátima Maia, RAMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA SARZI SARTORI 

AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 29442

Processo nº 1681-39.2007.811.0111

 Classe – Assunto: Execução de Alimentos

Exequente(s): Marineis de Fátima Maia e outros.

Executado(s): Marcos Ribeiro

Vistos em correição.

INTIME-SE a parte exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 04 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 30055 Nr: 512-80.2008.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE MARCILIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hélio Maciel da Silva - 

OAB:12789 A/MT, MARCELO FREITAS QUEIROZ - OAB:101461/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 28277

Processo nº 527-83.2007.811.0111

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

 Exequente(s): Agibe Nunes Prestes e Lourdes Onetta Prestes.

Executado(s): INSS – Instituto Nacional de Seguro Social

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Ante o teor da manifestação de fls. 211, expeça-se novamente a 

respectiva RPV.

Após, intime-se a parte exequente para informar a conta bancária para 

transferência dos valores vinculados nesses autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Matupá/MT, 04 de maio de 2018.

 Suelen Barizon

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 28685 Nr: 935-74.2007.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMEU VENDELINO KAPPES, JOSE ANTONIO 

GRECCHI PIROLLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 Código nº 28685

Processo nº 935-746.2007.811.0111

 Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente(s): Banco do Brasil S/A

Executado(s): José Antônio Grecchi Pirolla e Romeu Vendelino Kappes

Vistos em correição.

Manifeste-se a parte exequente sobre a correspondência devolvida de fls. 

104, no prazo de 05 dias.

Certifique-se o decurso de prazo.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 04 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 36518 Nr: 1359-77.2011.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Monteiro, Elio Santo Griebler

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleusa Maria Griebler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, Valmir Fogaça dos Santos - OAB:MT5671A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valmir Fogaça dos Santos - 

OAB:MT5671A

 Código nº 36518

Processo nº 1359-77.2011.811.0111

 Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequentes: João Monteiro e Elio Santo Griebler

Executada: Cleusa Maria Griebler

Vistos em correição.

Intimem-se os exequentes para informarem sobre o cumprimento do 

acordo homologado às fls. 264, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certifique-se o decurso de prazo.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 04 de maio de 2018.
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Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54305 Nr: 584-57.2014.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auto Elétrica Cavalli Ltda - ME, Volnei Cavalli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOFEDERAL EQUIPAMENTOS PARA 

TRANSPORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 54305

Processo nº 584-57.2014.811.0111.

Classe – Assunto: Ação de Indenização

 Requerente(s): Auto Elétrica Cavalli Ltda. e Volnei Cavalli

Requerido(s): Rodofederal Equipamentos para Transportes Ltda.

Vistos em correição.

Tendo em vista o teor da contestação inclusa (fls. 105-128), intime-se a 

parte requerente para, querendo, impugná-la no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 04 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74168 Nr: 1082-17.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRACIELE DE PAZ DA SILVA, KDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Matupá/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1082-17.2018.811.0111 (Código 74168)

Classe – Assunto: Indenizaçãpor dano moral e estético

Requerente: Graciele de Paz da Silva

Requerido: Município de Matupá

Vistos em correição.

1 – RECEBO a inicial, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 319 

do Código de Processo Civil.

 2 – DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita, com fulcro no 

artigo 98 do mesmo códex.

3 – CITE-SE o requerido para, querendo, apresentar contestação, no 

prazo legal.

4 – Transcorrido o prazo para resposta, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 04 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 9511 Nr: 342-79.2006.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altair Ruhoff

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny Almeida 

Alves/Procuradora Geral do Es.MT - OAB:MT/2606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ZEFERINO PEREIRA - 

OAB:12.491-B

 Processo nº 342-79.2006.811.0111

 Código nº 9511

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente(s): Fazenda Pública Estadual

Executado(s): Altair Ruhoff

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de suspensão formulado pela União às fls. 86.

Suspendo o feito executivo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Após o transcurso do prazo postulado, intime-se a parte exequente para 

prosseguir com o feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 

05 dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 04 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51864 Nr: 12-38.2013.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandro Bezerra de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 Autos nº 12-38.2013.811.0111

Código nº 51864

Classe – Assunto: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Autor: Ministério Público do Estado do Mato Grosso

Acusado: Sandro Bezerra de Lima

Vistos em correição.

1)RECEBO o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, no seu 

regular efeito.

2) INTIME-SE a Defesa para que ofereça contrarrazões no prazo legal.

3) Cumpridas as determinações anteriores, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com os nossos 

cumprimentos, conforme disposto no art. 601 do Código de Processo 

Penal.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 04 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61783 Nr: 909-61.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MARCOS PANSERA – ME 

(TRANSPORTES FM), FERNANDO M PANSECA, PAULO JOSÉ BATISTA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB-MS 5.871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para, no prazo de 5 dias, 

providenciar o pagamento da diligência do oficial de justiça, através de 

guia a ser emitida pelo site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

www.tjmt.jus.br, para continuidade do feito - citação/intimação, devendo 

juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 30056 Nr: 513-65.2008.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANITA CARMERINDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hélio Maciel da Silva - 

OAB:12789 A/MT, MARCELO FREITAS QUEIROZ - OAB:101461/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 30056

Processo nº 513-65.2008.811.0111

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente(s): Joanita Carmerinda dos Santos
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Requerido(s): Instituto Nacional de Seguro Social

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpra-se a determinação de fls. 101.

Para isso, intime-se a requerente para manifestar-se no que entender de 

direito.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 04 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51995 Nr: 143-13.2013.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO PEREIRA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 51995

Processo nº 143-13.2013.811.0111

Classe – Assunto: Execução

Exequente(s): HSBC Bank brasil S/A Banco Multiplo

Executado(s): Mauro Pereira Bueno

Vistos em correição.

Cumpra-se determinação retro.

Para isso, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento no feito, 

no prazo de 10 dias.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 04 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 34181 Nr: 1491-71.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalci Cassol

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 Código nº 34181

Processo nº 1491-71.2010.811.0111

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente(s): Município de Matupá-MT

Executado(s): Dalci Cassol

Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se quanto à exceção de 

pré-executividade oposta, no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 04 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 30057 Nr: 514-50.2008.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL JUVENCIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hélio Maciel da Silva - 

OAB:12789 A/MT, MARCELO FREITAS QUEIROZ - OAB:101461/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:5416

 Código nº 30057

Processo nº 514-50.2008.811.0111.

Classe – Assunto: Impugnação à execução

 Embargante: Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Embargado: Joel Juvencil da Silva

Vistos em correição.

Recebo a impugnação e determino seu prosseguimento, devendo o 

patrono do embargado ser intimado a se manifestar, inclusive quanto aos 

pontos eventualmente não controvertidos pelo executado (art. 535, § 4º 

CPC), no prazo de 10 dias.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Matupá/MT, 04 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 34088 Nr: 1398-11.2010.811.0111

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Matupá/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRS-INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 34088

Processo nº 1398-11.2010.811.0111

Classe – Assunto: Execução Fiscal

Exequente(s): Município de Matupá-MT

Executado(s): SRS – Indústria e Comércio de Madeiras

Vistos em correição.

Processo em ordem.

Aguarde-se o decurso de prazo da suspensão.

Após, intime-se a parte exequente para dar prosseguimento no feito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Matupá/MT, 04 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54968 Nr: 1126-75.2014.811.0111

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDI REDEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGSON CORREIA VITORINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 54968

Processo nº 1126-75.2014.811.0111

 Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente: Valdi Redel

Executado: Magson Correia Vitorino

Vistos em correição.

INTIME-SE a parte exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 04 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 52971 Nr: 1098-44.2013.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEPR, CCP
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MNR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 52971

Processo nº 1098-44.2013.811.0111

 Classe – Assunto: Execução de Alimentos

Exequente(s): Cleide Cipriano Pereira

Executado(s): Moacir Naveiros Rodrigues

Vistos em correição.

Manifeste-se a parte exequente sobre os comprovantes apresentados 

pelo executado às fls. 50-61, no prazo de 10 (dez) dias.

Certifique-se o decurso de prazo.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 04 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51171 Nr: 1064-06.2012.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastiana Gomes de Carvalho Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 51171

Processo nº 1064-06.2012.811.0111.

Classe – Assunto: Ação Previdenciária

Requerente: Sebastiana Gomes de Carvalho Almeida

 Requerido: Instituto Nacional de Seguro Social

Vistos em correição.

INTIME-SE a parte requerente para apresentar impugnação à contestação, 

no prazo legal.

 Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, tragam-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 04 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51462 Nr: 1360-28.2012.811.0111

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:MT 10661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 51462

Processo nº 1360-28.2012.811.0111

Classe – Assunto: Reintegração/Manutenção de Posse

Requerente(s): Banco Itaucard S/A

Requerido(s): Raimundo Morais

Vistos em correição.

 Compulsando os autos verifico que o exequente foi intimado por meio de 

seu procurador constituído para promover o regular prosseguimento do 

feito. Todavia, quedou-se inerte.

Nesse diapasão, a luz do comando que emana do § 1º, do art. 485, do 

CPC, a extinção por abandono somente poderá ser realizada após a 

intimação pessoal da parte autora para, no prazo de 05 dias, promover os 

atos e diligências que lhe incumbir.

Destarte, intime-se, pessoalmente, por AR, a parte requerente para 

manifestar prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

 Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 04 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 53904 Nr: 236-39.2014.811.0111

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MICHELE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELCINDA SALDANHA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 53904

Processo nº 236-39.2014.811.0111.

Classe – Assunto: Imissão na Posse

 Requerente: Maria Michele da Silva

Requerida: Nelcinda Saldanha Pires

Vistos em correição.

Certifique-se a tempestividade da contestação apresentada às fls. 55-57.

Após, sendo tempestiva, intime-se a parte requerente para, querendo, 

impugná-la no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 04 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55124 Nr: 1251-43.2014.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J B AMARO DOS SANTOS & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 55124

Processo nº 1251-43.2014.811.0111

 Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente: Celsa Silva Santos

Executado: J B Amaro dos Santos & Cia Ltda.

Vistos em correição.

INTIME-SE a parte exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 04 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55129 Nr: 1254-95.2014.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGELA HONORIO FELICIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J B AMARO DOS SANTOS & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 55129

Processo nº 1254-95.2014.811.0111

 Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente: Solangela Honorio Felício da Silva

Executado: J B Amaro dos Santos & Cia Ltda.
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Vistos em correição.

INTIME-SE a parte exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Após, conclusos para deliberação.

Matupá/MT, 04 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 51101 Nr: 994-86.2012.811.0111

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REBELATTO E ROSSETTI LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiani Rebelatto Rossetti - 

OAB:10431/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Código nº 51101

Processo nº 994-86.2012.811.0111.

Classe – Assunto: Prestação de Contas

Requerente: Rebelatto e Rossetti Ltda.

Requerido:Banco do Brasil S/A

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Prestação de Contas proposta pelo Rebelatto e 

Rossetti Ltda-ME em face de Banco do Brasil S/A, ambos qualificados nos 

autos.

A parte requerente, apesar de intimada para promover o andamento do 

feito (fls. 174-v), quedou-se inerte, sem comparecer aos autos desde 

2012.

Destarte, por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a 

parte autora abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Verifica-se que, no decorrer do procedimento, deixou a parte autora de 

promover atos e diligências que lhe competiam, ocasionando assim, o 

abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias.

Com efeito, diante da a inação da parte autora em dar seguimento a 

presente ação, não resta alternativa a este Juízo a não ser extingui-la.

Ademais, isso não impede que a parte requerente, na forma adequada e 

com a devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver 

satisfeita sua pretensão.

Isto posto, JULGO EXTINTA por sentença a presente ação sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, III, §1º, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas judiciais.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Matupá/MT, 04 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74381 Nr: 1196-53.2018.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Não 

detectados os requisitos legais previstos no art. 303, “caput”, do Código 

de Processo Civil.4 – OFICIE-SE à APS de Matupá - MT para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca 

da parte autora e, se casado ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, bem como de seus genitores, para o que deverá a 

Secretaria de Vara encaminhar os dados incrustados nos autos. 5 – Pelo 

Ofício n. 43/2011-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 20.04.2011, a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda que, em 

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como a 

levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para 

após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior 

celeridade ao deslinde da demanda.6 – Portanto, NOMEIO como perito o (a) 

Dr(a) Bolivar Alejandro Novoa Almeida, CRM 3298, médico atuante nesta 

Comarca, devendo a Sra. Gestora proceder ao contato com o perito 

nomeado, bem como o agendamento da perícia.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74257 Nr: 1141-05.2018.811.0111

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REBECA SANTANA RÊGO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1141-05.2018.811.0111 (Código 74257)

Classe – Assunto: Alimentos Gravídicos

Requerente: Ana Cristina Santana Rodrigues

Requerido: José Luiz Crousara

Vistos em correição.

Tendo em vista a prova da existência de indícios da paternidade, 

consistente na declaração inclusa, o pedido de alimentos gravídicos tem 

pertinência, nesta fase perfunctória.

Considerando as evidências acerca das despesas adicionais do período 

de gravidez, particularmente com exames e medicamentos e 

considerando, também, a parte que deverá ser dada pela mulher grávida 

(Lei n.º 11.804/2008, artigo 2º, § único), arbitro alimentos gravídicos no 

valor de R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), 

correspondentes a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente.

CITE-SE o requerido para apresentar resposta no prazo de 5 (cinco) dias 

(Lei n.º 11.804/2008, artigo 7º).

DEFIRO o pedido de Justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo se 

inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora no 

curso da demanda.

Com a resposta, vistas ao Ministério Público.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 24 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74308 Nr: 1166-18.2018.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAES COMERCIO DE AGRO INSUMO LTDA - 

ME, IAN CARLOS PAES, JOEL PAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1166-18.2018.811.0111 (Código 74308)

Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco do Brasil – S.A.

Executados: Paes Comércio de Agro Insumos Ltda – ME, Ian Carlos Paes e 

Joel Paes.

Vistos em correição.

Recebo a execução.

CITE-SE o devedor para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

da dívida.

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) 

dias, a verba honorária será reduzida pela metade.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, proceda o oficial de justiça à 

penhora do bem indicado na petição inicial, e a sua avaliação, lavrando-se 
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o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 

executado.

Realizada a penhora na presença do executado, reputar-se-á 

devidamente intimado, dispensando a expedição de novos atos.

Eventuais embargos à execução deverão ser oferecidos no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação, na 

forma do art. 915 e seguintes do CPC.

Não encontrando o devedor, o oficial de justiça arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo na forma do art. 

830 do NCPC.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Matupá (MT), 25 de abril de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58992 Nr: 1603-64.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUNICE SANDRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O, Ziláudio Luiz Pereira - OAB:4427 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte exequente, para informar o 

cumprimento do acordo celebrado, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58466 Nr: 1360-23.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augusta Garcia Comércio de Tecidos e 

Confecções LTDA, Antonio Pereira Sobrinho, Marinalva Augusta Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte exequente, para 

manifestar-se, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 66775 Nr: 892-88.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sangaletti Sangaletti & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:5.222

 Isto posto, indefiro o pedido formulado pela parte requerida e mantenho 

incólume a decisão liminar (ref.4).Intimem-se as partes para manifestarem 

se pretendem produzir outras provas, indicando-as justificadamente.Após, 

conclusos para deliberação.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá 

(MT), 04 de maio de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

Comarca de Nobres

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A Nº 020/2018/DF

 O Excelentíssimo Senhor Doutor RAUL LARA LEITE – MM Juiz de Direito 

Diretor do Foro da Comarca de Nobres Estado de Mato Grosso em 

Substituição Legal, no uso de suas atribuições legais;

 CONSIDERANDO que no dia 25 de maio comemora-se o dia Nacional da 

Adoção;

 CONSIDERANDO que a defesa dos direitos da Criança e Adolescente é 

responsabilidade de todos, além de que informar que a adoção é tão 

importante quanto adotar;

R E S O L V E

I – I N S T I T U I R o Projeto "Pedalada da Adoção" que tem por objetivo 

reafirmar o compromisso de contribuir, efetivamente, para que crianças e 

adolescentes tenham seus direitos resguardados.

II– CONVIDAR toda comunidade Nobrense, inclusive servidores do 

Judiciário a incentivar e participar deste projeto em prol do Projeto Adoção 

é Legal que será realizado no dia 27 de maio de 2018 as 7:00hs com saída 

do Fórum de Nobres e chegada no Estádio Balizão.

P. R. Cumpra-se, remetendo-se cópia a Corregedoria Geral da Justiça do 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado.

Nobres, 27 de abril de 2018.

RAUL LARA LEITE. Juíz de Direito Diretor do Foro em Substituição

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70189 Nr: 935-40.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Eustáquio de Oliveira e 

Silva - OAB:24365/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que em cumprimento a decisão de Ref: 4, fica a audiência de 

conciliação designada para o dia 06 de setembro de 2018, às 9 horas e 30 

minutos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 59386 Nr: 3457-11.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Belita Edith Querobino Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denilson Nassarden Paiva 

Junior - OAB:19132

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos 

declaratórios.P.R.I.C.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 45152 Nr: 1046-63.2014.811.0030

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elvis Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 Processo n. 1045-63.2014.811.0030Cód. 45152DECISÃOVistos etc. 

Trata-se de processo de execução de pena, do reeducando Elvis 

Rodrigues. (...). Dessa forma, reconheço o preenchimento do requisito 

objetivo (cumprimento de 1/6 da pena) e subjetivo e DETERMINO a 

progressão para regime semiaberto, do reeducando Elvis Rodrigues. 

Expeça-se Alvará de Soltura, na data de 07/05/2018, devendo o Sr. Oficial 

de Justiça indagar e certificar o endereço atualizado do reeducando.III – 

DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA Designo audiência admonitória para a data 

de 18/05/2018, às 10h30mim.Desde já, fixo as seguintes medidas para o 

cumprimento do regime semiaberto: a) o recuperando (...). Deverá 

aguardar ser intimado para a colocação do equipamento, caso não haja 

nesta comarca; b) ABSTER-SE de remover, de violar, de modificar, de 

danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de 

permitir que outrem o faça; c) INFORMAR imediatamente à Unidade 

Gestora de Monitoração Eletrônica se detectar falhas no equipamento, 

bem como recarregar a tornozeleira de forma correta e zelar por sua 
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integridade;d) Comparecer ao Juízo mensalmente para justificar suas 

atividades;e) Recolhimento domiciliar noturno às 18h30mim, podendo sair 

às 06h00mim para trabalhar de segunda a sexta-feira, aos sábados 

poderá sair as 06h00mim e retornar até às 12h30min. Devendo 

permanecer em casa nos demais horários. f) Durante o período da 

condenação, não poderá ausentar-se da Comarca por mais de 07 (sete) 

dias sem prévia autorização do Juízo;g) Proibição de frequentar bares, 

boates e congêneres, bem como de ingerir bebidas alcóolicas e consumir 

drogas;h) Não cometer crime;Cientifique o reeducando que o 

descumprimento das condições acima, bem como o não comparecimento à 

audiência designada ocasionará a regressão de regime.Ciência ao MP, 

DPE, à direção da cadeia e ao reeducando.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Nobres/MT.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de 

Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 43313 Nr: 1334-45.2013.811.0030

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacildo Cruz Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 Processo n.º: 1334-45.2013.811.0035Código n°: 43313DECISÃOVistos 

etc.Trata-se de processo de execução de pena do reeducando Jacildo 

Cruz Ferreira.(...)“Embora tais decisões não tenham caráter vinculante, 

devem servir, como bem consignou a Relatora Maria Thereza de Assis 

Moura na decisão supracitada, de orientação para decretos proferidos 

nas instâncias inferiores e superiores, em prol dos princípios da 

segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia. Assim sendo, 

considerando que todos os entendimentos jurisprudenciais mencionados 

se revelam coerentes e ancorados na melhor doutrina, bem como na 

melhor exegese das normas que regem a matéria, conclui-se que, no caso 

sob análise, deve ser aplicado a fração de 1/6 (um sexto) para fins de 

progressão de regime” (Parecer da PGJ nº 000180-014/2017). (TJMT 

AgExPe 10851/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 05/04/2018).Assim, 

defiro o pedido da defesa e determino a realização do cálculo de pena 

considerando o percentual de 1/6 para fins de progressão de regime, em 

relação a pena do crime de tráfico privilegiado.II – DAS DISPOSIÇÕES 

FINAIS Oficie-se o juízo da Comarca de Várzea Grande/MT para que 

retifique e encaminhe a guia de execução definitiva do reeducando Jacildo 

Cruz Ferreira, haja vista que a guia de fl. 255 está em dissonância com o 

acórdão de fls. 244/248. Proceda com novo cálculo da pena, com 

urgência, em conformidade com o item I, desta decisão, bem como com os 

atestados de fls. 222, 253 e 262.Após, dê-se vista as partes para 

manifestação, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Destaco que não há 

necessidade de novo atestado de conduta carcerária, pois, esse já foi 

juntado, à fl. 258.Cumpra-se, expedindo o necessário. Nobres/MT.Ricardo 

Nicolino de CastroJuiz de Direito em Substitução Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 44240 Nr: 354-64.2014.811.0030

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aurélio Amâncio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 Processo n. 354-64.2014.811.0030

Cód. 44240

DECISÃO

Vistos etc.

Defiro o pedido de 273, haja vista que transcorreu o período de 01 (um) 

ano fixado por este juízo, à fl. 199, verso.

 Assim, autorizo a Sra. Luzinete Ferreira Dias a realizar visitas ao seu 

cônjuge, o reeducando Aurélio Amâncio da Silva, a qual deverá ser 

advertida nos termos requeridos pelo Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Atente-se a Secretaria para as demais determinações constantes à fl. 

269.

Nobres/MT.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito em Substitução Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 11850 Nr: 3-72.2006.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Deon Elmor Monnerat

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cátia Silveira Faria Lemos - 

OAB:RJ 143.116, Luiz Carlos da Silva Neto - OAB:RJ 711111

 Processo n. 3-72.2006.811.0030

Cód. 11850

DECISÃO

Vistos, etc.

 Expeça-se guia de execução definitiva em consonância com o acórdão 

retro, bem como, cumpram-se as demais determinações proferidas na 

sentença de fls. 1398/1401.

Em relação aos pleitos de fls. 1479/1480 e 1498/1499, torno-os 

prejudicado, haja vista que esses já foram analisados nos autos de 

execução penal de cód. 68185.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Nobres/MT.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 50765 Nr: 1385-85.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almerindo Pedro Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃOVistos, etc. Trata-se de ação monitória proposta pelo Banco do 

Brasil em face de Almerindo Pedro Xavier. O executado foi citado, bem 

como houve deferimento do pleito de bloqueio de valores, à ref. 25, o qual 

restou infrutífero. Pugna o exequente pela busca de bens do executado 

nos sistemas Infojud, Infoseg, Siel, Bacenjud e Renajud, à ref.31.É o 

relatório. Decido.1. Proceda com a alteração da classe processual para 

execução de titulo judicial. 2. Indefiro o pedido de ref. retro, haja vista que 

o exequente não comprovou o esgotamento dos meios de localização de 

bens do executado. 2.1. Não cabe ao Poder Judiciário envidar esforços 

para o descobrimento do endereço das partes ou de seus bens e 

rendimentos em feitos que versem sobre direitos disponíveis, sob pena de 

violação ao princípio da inércia da jurisdição e imparcialidade do juízo.2.2. 

Ademais, a presente ação tramita há mais de 03 (três) anos sem que haja 

localização de bens do executado.3. Dessa forma, em consonância com o 

que dispõe o art. 580 da CNGC/MT, intime-se o exequente para que traga 

ao processo a indicação de bens passiveis de penhora, no prazo de 48 

(quarente e oito) horas. 4. Destaco que o mero pedido de vistas ou novo 

requerimento de suspensão do processo não tem a aptidão de demonstrar 

o prosseguimento regular do processo (art. 580, §2º, CNGC/MT).4.1. 

Decorrido o prazo, certifique-se e encaminhem os autos conclusos para 

prolação de sentença de extinção. 5. Havendo manifestação do 

exequente, no sentido de indicar a localização de bens passiveis de 

penhora, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos bens indicados 

pelo credor.5.1. Realizada a penhora e avaliação, intimem-se as partes 

para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.6. Havendo inércia a 

qualquer determinação expedida pelo juízo, inclusive para o pagamento de 

diligência do oficial de justiça, intime-se, pessoalmente, o exequente para 

que cumpra a referida determinação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo. Atente-se a secretaria deste juízo ao item 

anterior desta decisão. Cumpra-se, ...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69820 Nr: 763-98.2018.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Crisostomo Duarte, Rosangela Maria 

de Paula Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Pires de Andrade - 

OAB:2.257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 1.009,85 (hum mil e nove 

reais e oitenta e cinco centavos), a ser realizado conforme determina o 

Provimento n. 7/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64531 Nr: 1679-69.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Parecis Maquinas Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Philippsen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14687

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃOVistos, etc. I – DA ALTERAÇÃO DA CLASSE PROCESSUAL1. 

Proceda com a alteração da classe processual para execução de titulo 

judicial. 2. Indefiro o pedido de ref. retro, haja vista que o executado ainda 

não foi intimado da execução de título judicial. 2.1. Havendo inércia a 

qualquer determinação expedida pelo juízo, inclusive para o pagamento de 

diligência do oficial de justiça, intime-se, pessoalmente, o exequente para 

que cumpra a referida determinação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo. II – DA EXECUÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL3. 

Intime(m)-se o(s) devedor, em consonância com o parágrafo 2º, do art. 

513, do CPC, para efetuar o pagamento dos valores exequendos, no 

prazo de 15 dias, sob pena de incidir em multa de 10% sobre o valor 

atualizado da dívida e 10% a título de honorários advocatícios, a teor do 

que dispõe o art. 523 do CPC.3.1. Cabe frisar, se o pagamento for parcial, 

a sobredita multa e os honorários incidirão sobre o restante do débito, 

consoante dispõe o § 2º, do citado artigo. 3.2. Não efetuado o pagamento, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação dos bens indicados pelo 

credor, em havendo.3.3. Realizada a penhora e avaliação, intimem-se as 

partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.3.4. Destaco que 

os pedidos de busca de bens do(s) executado(s) em sistemas disponíveis 

ao juízo somente serão deferidos após a comprovação de esgotamento de 

todos os meios disponíveis ao exequente, inclusive, cartórios de bens 

imóveis. 3.5. Em havendo pleito de bloqueio de valores, venham os autos 

conclusos após a intimação do executado, não havendo necessidade de 

cumprimento do item acima.III – DA IMPUGNAÇÃO4. Em consonância com o 

que dispõe o art. 525 do NCPC transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias 

sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação. IV – DISPOSIÇÕES 

FINAIS5. ...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 50867 Nr: 1419-60.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelino Mendes de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvério Soares de Moraes - 

OAB:12.006/MT

 DECISÃOVistos, etc. Trata-se de ação monitória proposta pelo Banco do 

Brasil em face de Almerindo Pedro Xavier. O executado foi citado, bem 

como houve deferimento do pleito de bloqueio de valores, à ref. 25, o qual 

restou infrutífero. Pugna o exequente pela busca de bens do executado 

nos sistemas Infojud, Infoseg, Siel, Bacenjud e Renajud, à ref.31.É o 

relatório. Decido.1. Proceda com a alteração da classe processual para 

execução de titulo judicial. 2. Indefiro o pedido de ref. retro, haja vista que 

o exequente não comprovou o esgotamento dos meios de localização de 

bens do executado. 2.1. Não cabe ao Poder Judiciário envidar esforços 

para o descobrimento do endereço das partes ou de seus bens e 

rendimentos em feitos que versem sobre direitos disponíveis, sob pena de 

violação ao princípio da inércia da jurisdição e imparcialidade do juízo.2.2. 

Ademais, a presente ação tramita há mais de 03 (três) anos sem que haja 

localização de bens do executado.3. Dessa forma, em consonância com o 

que dispõe o art. 580 da CNGC/MT, intime-se o exequente para que traga 

ao processo a indicação de bens passiveis de penhora, no prazo de 48 

(quarente e oito) horas. 4. Destaco que o mero pedido de vistas ou novo 

requerimento de suspensão do processo não tem a aptidão de demonstrar 

o prosseguimento regular do processo (art. 580, §2º, CNGC/MT).4.1. 

Decorrido o prazo, certifique-se e encaminhem os autos conclusos para 

prolação de sentença de extinção. 5. Havendo manifestação do 

exequente, no sentido de indicar a localização de bens passiveis de 

penhora, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos bens indicados 

pelo credor.5.1. Realizada a penhora e avaliação, intimem-se as partes 

para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.6. Havendo inércia a 

qualquer determinação expedida pelo juízo, inclusive para o pagamento de 

diligência do oficial de justiça, intime-se, pessoalmente, o exequente para 

que cumpra a referida determinação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo. Atente-se a secretaria deste juízo ao item 

anterior desta decisão. Cumpra-se, ...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 53374 Nr: 120-14.2016.811.0030

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Carlos dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos, etc.

 Trata-se de ação monitória.

Pugna o autor pela busca de endereço do requerido, à ref.28.

É o relatório. Decido.

1. Indefiro o pedido de ref. retro, haja vista que autor não comprovou o 

esgotamento dos meios de localização do requerido.

 1.1. Não cabe ao Poder Judiciário envidar esforços para o descobrimento 

do endereço das partes ou de seus bens e rendimentos em feitos que 

versem sobre direitos disponíveis, sob pena de violação ao princípio da 

inércia da jurisdição e imparcialidade do juízo.

2. Ademais, a presente ação tramita há mais de 02 (dois) anos sem que 

haja localização do requerido.

3. Dessa forma, intime-se a parte autora para que traga aos autos o 

endereço atualizado do requerido, no prazo de 15 (quinze) dias.

 4. Após, proceda com a citação do requerido, em consonância com a 

determinação de ref. 4.

5. Havendo inércia a qualquer determinação expedida pelo juízo, inclusive 

para o pagamento de diligência do oficial de justiça, intime-se, 

pessoalmente, o autor para que cumpra a referida determinação, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo.

 Atente-se a secretaria deste juízo ao item anterior desta decisão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52533 Nr: 2067-40.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Melitina da Silva Velasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃOVistos, etc. I – DA ALTERAÇÃO DA CLASSE PROCESSUAL1. 

Proceda com a alteração da classe processual para execução de titulo 

judicial. 2. Indefiro o pedido de ref. retro, haja vista que o executado ainda 

não foi intimado da execução de título judicial. 2.1. Havendo inércia a 

qualquer determinação expedida pelo juízo, inclusive para o pagamento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102518/5/2018 Página 731 de 825



diligência do oficial de justiça, intime-se, pessoalmente, o exequente para 

que cumpra a referida determinação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo. II – DA EXECUÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL3. 

Intime(m)-se o(s) devedor, em consonância com o parágrafo 2º, do art. 

513, do CPC, para efetuar o pagamento dos valores exequendos, no 

prazo de 15 dias, sob pena de incidir em multa de 10% sobre o valor 

atualizado da dívida e 10% a título de honorários advocatícios, a teor do 

que dispõe o art. 523 do CPC.3.1. Cabe frisar, se o pagamento for parcial, 

a sobredita multa e os honorários incidirão sobre o restante do débito, 

consoante dispõe o § 2º, do citado artigo. 3.2. Não efetuado o pagamento, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação dos bens indicados pelo 

credor, em havendo.3.3. Realizada a penhora e avaliação, intimem-se as 

partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.3.4. Destaco que 

os pedidos de busca de bens do(s) executado(s) em sistemas disponíveis 

ao juízo somente serão deferidos após a comprovação de esgotamento de 

todos os meios disponíveis ao exequente, inclusive, cartórios de bens 

imóveis. 3.5. Em havendo pleito de bloqueio de valores, venham os autos 

conclusos após a intimação do executado, não havendo necessidade de 

cumprimento do item acima.III – DA IMPUGNAÇÃO4. Em consonância com o 

que dispõe o art. 525 do NCPC transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias 

sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação. IV – DISPOSIÇÕES 

FINAIS5. ...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 18804 Nr: 1514-03.2009.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria Moura Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Frata dos Santos - 

OAB:13675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos etc.

 Aguarde-se o deslinde do feito em apenso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52680 Nr: 2126-28.2015.811.0030

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Odair de Camargo, Edilson de 

Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos, etc.

 Trata-se de ação monitória.

Pugna o exequente pela busca de endereço do requerido, à ref.37.

É o relatório. Decido.

1. Indefiro o pedido de ref. retro, haja vista que autor não comprovou o 

esgotamento dos meios de localização do requerido.

 1.1. Não cabe ao Poder Judiciário envidar esforços para o descobrimento 

do endereço das partes ou de seus bens e rendimentos em feitos que 

versem sobre direitos disponíveis, sob pena de violação ao princípio da 

inércia da jurisdição e imparcialidade do juízo.

2. Ademais, a presente ação tramita há mais de 03 (três) anos sem que 

haja localização do requerido.

3. Dessa forma, intime-se a parte autora para que traga aos autos o 

endereço atualizado do requerido, no prazo de 15 (quinze) dias.

 4. Após, proceda com a citação do requerido, em consonância com a 

determinação de ref. 4.

5. Havendo inércia a qualquer determinação expedida pelo juízo, inclusive 

para o pagamento de diligência do oficial de justiça, intime-se, 

pessoalmente, o autor para que cumpra a referida determinação, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo.

 Atente-se a secretaria deste juízo ao item anterior desta decisão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 62977 Nr: 993-77.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dias Oribe & Cia Ltda - ME, Paulo Dias Oribe, 

Leidejane Marques de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...1. ... 2. Intime-se o autor para que traga aos autos cálculo do débito 

atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias, caso não haja nos autos. 2.1. 

Havendo inércia a qualquer determinação expedida pelo juízo, inclusive 

para o pagamento de diligência do oficial de justiça, intime-se, 

pessoalmente, o exequente para que cumpra a referida determinação, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo. II – DA 

EXECUÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL3. Intime(m)-se o(s) devedor, em 

consonância com o parágrafo 2º, do art. 513, do CPC, para efetuar o 

pagamento dos valores exequendos, no prazo de 15 dias, sob pena de 

incidir em multa de 10% sobre o valor atualizado da dívida e 10% a título de 

honorários advocatícios, a teor do que dispõe o art. 523 do CPC.3.1. .., 

expeça-se mandado de penhora e avaliação dos bens indicados pelo 

credor, em havendo.3.3. Realizada a penhora e avaliação, intimem-se as 

partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.3.4. Destaco que 

os pedidos de busca de bens do(s) executado(s) em sistemas disponíveis 

ao juízo somente serão deferidos após a comprovação de esgotamento de 

todos os meios disponíveis ao exequente, inclusive, cartórios de bens 

imóveis. 3.5. Em havendo pleito de bloqueio de valores, venham os autos 

conclusos, não havendo necessidade de cumprimento do item acima.III – 

DA IMPUGNAÇÃO4. Em consonância com o que dispõe o art. 525 do NCPC 

transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. IV – ...5. Havendo pedido de suspensão 

do processo, desde já defiro-o, pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias,... 

5.1. Após, intime-se o exequente para que proceda com o regular 

andamento do feito para que haja a satisfação de seu crédito, no prazo de 

15 (quinze) dias. 5.2. Ficam as partes intimadas de que deverão manter os 

seus endereços atualizados, ainda que a modificação seja temporária, 

presumindo-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante nos 

autos (..).5.3...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 51212 Nr: 1565-04.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Gobe Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃOVistos, etc. I – DA ALTERAÇÃO DA CLASSE PROCESSUAL1. 

Proceda com a alteração da classe processual para execução de titulo 

judicial, haja vista a inércia dos requeridos. 2. Intime-se o autor para que 

traga aos autos cálculo do débito atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso não haja no processo. 2.1. Havendo inércia a qualquer determinação 

expedida pelo juízo, inclusive para o pagamento de diligência do oficial de 

justiça, intime-se, pessoalmente, o exequente para que cumpra a referida 

determinação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo. II – DA EXECUÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL3. Intime(m)-se o(s) 

devedor, em consonância com o parágrafo 2º, do art. 513, do CPC, para 

efetuar o pagamento dos valores exequendos, no prazo de 15 dias, sob 

pena de incidir em multa de 10% sobre o valor atualizado da dívida e 10% 

a título de honorários advocatícios, a teor do que dispõe o art. 523 do 

CPC.3.1. Cabe frisar, se o pagamento for parcial, a sobredita multa e os 

honorários incidirão sobre o restante do débito, consoante dispõe o § 2º, 

do citado artigo. 3.2. Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação dos bens indicados pelo credor, em havendo.3.3. 
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Realizada a penhora e avaliação, intimem-se as partes para manifestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.3.4. Destaco que os pedidos de busca de 

bens do(s) executado(s) em sistemas disponíveis ao juízo somente serão 

deferidos após a comprovação de esgotamento de todos os meios 

disponíveis ao exequente, inclusive, cartórios de bens imóveis. 3.5. Em 

havendo pleito de bloqueio de valores, venham os autos conclusos, não 

havendo necessidade de cumprimento do item acima.III – DA 

IMPUGNAÇÃO4. Em consonância com o que dispõe o art. 525 do NCPC 

transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. IV – DISPOSIÇÕES FINAIS5..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 50368 Nr: 1183-11.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Ferreira da Silva.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃOVistos, etc. I – DA ALTERAÇÃO DA CLASSE PROCESSUAL1. 

Proceda com a alteração da classe processual para execução de titulo 

judicial. 2. Intime-se o autor/exequente para que traga aos autos cálculo do 

débito atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias, caso não haja no 

processo. 2.1. Havendo inércia a qualquer determinação expedida pelo 

juízo, inclusive para o pagamento de diligência do oficial de justiça, 

intime-se, pessoalmente, o exequente para que cumpra a referida 

determinação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo. II – DA EXECUÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL3. Intime(m)-se o(s) 

devedor, em consonância com o parágrafo 2º, do art. 513, do CPC, para 

efetuar o pagamento dos valores exequendos, no prazo de 15 dias, sob 

pena de incidir em multa de 10% sobre o valor atualizado da dívida e 10% 

a título de honorários advocatícios, a teor do que dispõe o art. 523 do 

CPC.3.1. Cabe frisar, se o pagamento for parcial, a sobredita multa e os 

honorários incidirão sobre o restante do débito, consoante dispõe o § 2º, 

do citado artigo. 3.2. Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação dos bens indicados pelo credor, em havendo.3.3. 

Realizada a penhora e avaliação, intimem-se as partes para manifestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.3.4. Destaco que os pedidos de busca de 

bens do(s) executado(s) em sistemas disponíveis ao juízo somente serão 

deferidos após a comprovação de esgotamento de todos os meios 

disponíveis ao exequente, inclusive, cartórios de bens imóveis. 3.5. Em 

havendo pleito de bloqueio de valores, venham os autos conclusos, não 

havendo necessidade de cumprimento do item acima.III – DA 

IMPUGNAÇÃO4. Em consonância com o que dispõe o art. 525 do CPC 

transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. IV – DISPOSIÇÕES FINAIS5...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52499 Nr: 2057-93.2015.811.0030

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lina Mendes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tome 

Wichoski - OAB:18603/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos, etc.

 Trata-se de ação monitória.

Pugna o autor pela busca de endereço do requerido, à ref.31.

É o relatório. Decido.

1. Indefiro o pedido de ref. retro, haja vista que autor não comprovou o 

esgotamento dos meios de localização do requerido.

 1.1. Não cabe ao Poder Judiciário envidar esforços para o descobrimento 

do endereço das partes ou de seus bens e rendimentos em feitos que 

versem sobre direitos disponíveis, sob pena de violação ao princípio da 

inércia da jurisdição e imparcialidade do juízo.

2. Ademais, a presente ação tramita há mais de 02 (dois) anos sem que 

haja localização do requerido.

3. Dessa forma, intime-se a parte autora para que traga aos autos o 

endereço atualizado do requerido, no prazo de 15 (quinze) dias.

 4. Após, proceda com a citação do requerido, em consonância com a 

determinação de ref. 4.

5. Havendo inércia a qualquer determinação expedida pelo juízo, inclusive 

para o pagamento de diligência do oficial de justiça, intime-se, 

pessoalmente, o autor para que cumpra a referida determinação, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo.

 Atente-se a secretaria deste juízo ao item anterior desta decisão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 45869 Nr: 1542-92.2014.811.0030

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio José da Cunha, Jovanice Alves dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Henrique da Silva Vigo - 

OAB:MT - 17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 21,00 (vinte e um reais), 

a ser realizado conforme determina o Provimento n. 7/2017-CGJ, juntando 

aos autos comprovante, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 50894 Nr: 1438-66.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pereira Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. I... 1.1. Defiro o pedido de levantamento de valores....2. 

Intime-se o autor para que traga aos autos cálculo do débito atualizado, 

caso não haja no processo, no prazo de 15 (...) dias. 2.1. Havendo inércia 

a qualquer determinação expedida pelo juízo, inclusive para o pagamento 

de diligência do oficial de justiça, intime-se, pessoalmente, o exequente 

para que cumpra a referida determinação, no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção do processo. II...3. Intime(m)-se o(s) devedor, em consonância 

com ...o 2º, do art. 513, do CPC, para efetuar o pagamento dos valores 

exequendos, no prazo de 15 dias, sob pena de incidir em multa de 10% 

sobre o valor atualizado da dívida e 10% a título de honorários 

advocatícios, a teor do que dispõe o art. 523 do CPC.3.1. Cabe frisar, se o 

pagamento for parcial, a sobredita multa e os honorários incidirão sobre o 

restante do débito, consoante dispõe o § 2º, do citado artigo. 3.2... 

expeça-se mandado de penhora e avaliação dos bens indicados pelo 

credor, em havendo.3.3. Realizada a penhora e avaliação, intimem-se as 

partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.3.4. Destaco que 

os pedidos de busca de bens do(s) executado(s) em sistemas disponíveis 

ao juízo somente serão deferidos após a comprovação de esgotamento de 

todos os meios disponíveis ao exequente, inclusive, cartórios de bens 

imóveis. 3.5...III...4. Em consonância com o que dispõe o art. 525 do NCPC 

transcorrido o prazo de 15 (...) dias sem o pagamento voluntário, inicia-se 

o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado.... IV –... Havendo 

pedido de suspensão do processo, desde já defiro-o, pelo prazo máximo 

de 30 (trinta) dias,.. 5.1. Após, intime-se o exequente para que proceda 

com o regular andamento do feito para que haja a satisfação de seu 

crédito, no prazo de 15 (quinze) dias. 5.2. Ficam as partes intimadas de 

que deverão manter os seus endereços atualizados, ainda que a 

modificação seja temporária, presumindo-se válidas as intimações 
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dirigidas ao endereço constante nos autos...5.3. ..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 56339 Nr: 1194-06.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altamir Sebastião da Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃOVistos, etc. I – DA ALTERAÇÃO DA CLASSE PROCESSUAL1. 

Proceda com a alteração da classe processual para execução de titulo 

judicial, haja vista a inércia dos requeridos. 2. Indefiro o pedido de ref. 

retro, haja vista que o executado ainda não foi intimado da execução de 

título extrajudicial. 2.1. Havendo inércia a qualquer determinação expedida 

pelo juízo, inclusive para o pagamento de diligência do oficial de justiça, 

intime-se, pessoalmente, o exequente para que cumpra a referida 

determinação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo. II – DA EXECUÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL3. Intime(m)-se o(s) 

devedor, em consonância com o parágrafo 2º, do art. 513, do CPC, para 

efetuar o pagamento dos valores exequendos, no prazo de 15 dias, sob 

pena de incidir em multa de 10% sobre o valor atualizado da dívida e 10% 

a título de honorários advocatícios, a teor do que dispõe o art. 523 do 

CPC.3.1. Cabe frisar, se o pagamento for parcial, a sobredita multa e os 

honorários incidirão sobre o restante do débito, consoante dispõe o § 2º, 

do citado artigo. 3.2. Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação dos bens indicados pelo credor, em havendo.3.3. 

Realizada a penhora e avaliação, intimem-se as partes para manifestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.3.4. Destaco que os pedidos de busca de 

bens do(s) executado(s) em sistemas disponíveis ao juízo somente serão 

deferidos após a comprovação de esgotamento de todos os meios 

disponíveis ao exequente, inclusive, cartórios de bens imóveis. 3.5. Em 

havendo pleito de bloqueio de valores, venham os autos conclusos após a 

intimação do executado, não havendo necessidade de cumprimento do 

item acima.III – DA IMPUGNAÇÃO4. Em consonância com o que dispõe o 

art. 525 do NCPC transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação. IV – DISPOSIÇÕES FINAIS5. ...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 45871 Nr: 1544-62.2014.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeferson José Toncovic

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃOVistos, etc. I – DA ALTERAÇÃO DA CLASSE PROCESSUAL1. 

Proceda com a alteração da classe processual para execução de titulo 

judicial. 2. Intime-se o autor/exequente para que traga aos autos cálculo do 

débito atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias, caso não haja no 

processo. 2.1. Havendo inércia a qualquer determinação expedida pelo 

juízo, inclusive para o pagamento de diligência do oficial de justiça, 

intime-se, pessoalmente, o exequente para que cumpra a referida 

determinação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo. II – DA EXECUÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL3. Intime(m)-se o(s) 

devedor, em consonância com o parágrafo 2º, do art. 513, do CPC, para 

efetuar o pagamento dos valores exequendos, no prazo de 15 dias, sob 

pena de incidir em multa de 10% sobre o valor atualizado da dívida e 10% 

a título de honorários advocatícios, a teor do que dispõe o art. 523 do 

CPC.3.1. Cabe frisar, se o pagamento for parcial, a sobredita multa e os 

honorários incidirão sobre o restante do débito, consoante dispõe o § 2º, 

do citado artigo. 3.2. Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação dos bens indicados pelo credor, em havendo.3.3. 

Realizada a penhora e avaliação, intimem-se as partes para manifestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.3.4. Destaco que os pedidos de busca de 

bens do(s) executado(s) em sistemas disponíveis ao juízo somente serão 

deferidos após a comprovação de esgotamento de todos os meios 

disponíveis ao exequente, inclusive, cartórios de bens imóveis. 3.5. Em 

havendo pleito de bloqueio de valores, venham os autos conclusos, não 

havendo necessidade de cumprimento do item acima.III – DA 

IMPUGNAÇÃO4. Em consonância com o que dispõe o art. 525 do CPC 

transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. IV – DISPOSIÇÕES FINAIS5. ...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63828 Nr: 1364-41.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.L.A.A Ouro Verde de Mato Grosso- Sicredi Ouro 

Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joeny Boabaid de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃOVistos, etc. I – DA ALTERAÇÃO DA CLASSE PROCESSUAL1. 

Proceda com a alteração da classe processual para execução de titulo 

judicial. 2. Indefiro o pedido de ref. retro, haja vista que o executado ainda 

não foi intimado da execução de título judicial. 2.1. Havendo inércia a 

qualquer determinação expedida pelo juízo, inclusive para o pagamento de 

diligência do oficial de justiça, intime-se, pessoalmente, o exequente para 

que cumpra a referida determinação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo. II – DA EXECUÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL3. 

Intime(m)-se o(s) devedor, em consonância com o parágrafo 2º, do art. 

513, do CPC, para efetuar o pagamento dos valores exequendos, no 

prazo de 15 dias, sob pena de incidir em multa de 10% sobre o valor 

atualizado da dívida e 10% a título de honorários advocatícios, a teor do 

que dispõe o art. 523 do CPC.3.1. Cabe frisar, se o pagamento for parcial, 

a sobredita multa e os honorários incidirão sobre o restante do débito, 

consoante dispõe o § 2º, do citado artigo. 3.2. Não efetuado o pagamento, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação dos bens indicados pelo 

credor, em havendo.3.3. Realizada a penhora e avaliação, intimem-se as 

partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.3.4. Destaco que 

os pedidos de busca de bens do(s) executado(s) em sistemas disponíveis 

ao juízo somente serão deferidos após a comprovação de esgotamento de 

todos os meios disponíveis ao exequente, inclusive, cartórios de bens 

imóveis. 3.5. Em havendo pleito de bloqueio de valores, venham os autos 

conclusos após a intimação do executado, não havendo necessidade de 

cumprimento do item acima.III – DA IMPUGNAÇÃO4. Em consonância com o 

que dispõe o art. 525 do NCPC transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias 

sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação. IV – DISPOSIÇÕES 

FINAIS5. ...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 53226 Nr: 68-18.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Antonio Pagliarini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃOVistos, etc. I – DA ALTERAÇÃO DA CLASSE PROCESSUAL1. 

Proceda com a alteração da classe processual para execução de titulo 

judicial. 2. Intime-se o autor/exequente para que traga aos autos cálculo do 

débito atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias, caso não haja no 

processo. 2.1. Havendo inércia a qualquer determinação expedida pelo 

juízo, inclusive para o pagamento de diligência do oficial de justiça, 

intime-se, pessoalmente, o exequente para que cumpra a referida 

determinação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo. II – DA EXECUÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL3. Intime(m)-se o(s) 

devedor, em consonância com o parágrafo 2º, do art. 513, do CPC, para 

efetuar o pagamento dos valores exequendos, no prazo de 15 dias, sob 

pena de incidir em multa de 10% sobre o valor atualizado da dívida e 10% 
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a título de honorários advocatícios, a teor do que dispõe o art. 523 do 

CPC.3.1. Cabe frisar, se o pagamento for parcial, a sobredita multa e os 

honorários incidirão sobre o restante do débito, consoante dispõe o § 2º, 

do citado artigo. 3.2. Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação dos bens indicados pelo credor, em havendo.3.3. 

Realizada a penhora e avaliação, intimem-se as partes para manifestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.3.4. Destaco que os pedidos de busca de 

bens do(s) executado(s) em sistemas disponíveis ao juízo somente serão 

deferidos após a comprovação de esgotamento de todos os meios 

disponíveis ao exequente, inclusive, cartórios de bens imóveis. 3.5. Em 

havendo pleito de bloqueio de valores, venham os autos conclusos, não 

havendo necessidade de cumprimento do item acima.III – DA 

IMPUGNAÇÃO4. Em consonância com o que dispõe o art. 525 do CPC 

transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. IV – DISPOSIÇÕES FINAIS5..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52494 Nr: 2056-11.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson da Silva Muniz- ME, Raquelaine da 

Silva Muniz, Robson da Silva Muniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:12.809/19.236-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃOVistos, etc. I – DA ALTERAÇÃO DA CLASSE PROCESSUAL1. 

Proceda com a alteração da classe processual para execução de titulo 

judicial. 2. Intime-se o autor/exequente para que traga aos autos cálculo do 

débito atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias, caso não haja no 

processo. 2.1. Havendo inércia a qualquer determinação expedida pelo 

juízo, inclusive para o pagamento de diligência do oficial de justiça, 

intime-se, pessoalmente, o exequente para que cumpra a referida 

determinação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo. II – DA EXECUÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL3. Intime(m)-se o(s) 

devedor, em consonância com o parágrafo 2º, do art. 513, do CPC, para 

efetuar o pagamento dos valores exequendos, no prazo de 15 dias, sob 

pena de incidir em multa de 10% sobre o valor atualizado da dívida e 10% 

a título de honorários advocatícios, a teor do que dispõe o art. 523 do 

CPC.3.1. Cabe frisar, se o pagamento for parcial, a sobredita multa e os 

honorários incidirão sobre o restante do débito, consoante dispõe o § 2º, 

do citado artigo. 3.2. Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação dos bens indicados pelo credor, em havendo.3.3. 

Realizada a penhora e avaliação, intimem-se as partes para manifestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.3.4. Destaco que os pedidos de busca de 

bens do(s) executado(s) em sistemas disponíveis ao juízo somente serão 

deferidos após a comprovação de esgotamento de todos os meios 

disponíveis ao exequente, inclusive, cartórios de bens imóveis. 3.5. Em 

havendo pleito de bloqueio de valores, venham os autos conclusos, não 

havendo necessidade de cumprimento do item acima.III – DA 

IMPUGNAÇÃO4. Em consonância com o que dispõe o art. 525 do CPC 

transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. IV – DISPOSIÇÕES FINAIS....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69834 Nr: 767-38.2018.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Baru Derquim, José Hugo Nascimento 

Picada, Faissal Jorge Calil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT, Valentina Ponce Devulski Manrique - OAB:3823

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 654,95 (seiscentos e 

cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), a ser realizado 

conforme determina o Provimento n. 7/2017-CGJ, juntando aos autos 

comprovante, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69491 Nr: 601-06.2018.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clube Country Barretos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Herliton Asti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson de Carvalho - 

OAB:14226

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 17,50 (dezessete reais e 

cinquenta centavos), a ser realizado conforme determina o Provimento n. 

7/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 45869 Nr: 1542-92.2014.811.0030

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio José da Cunha, Jovanice Alves dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Henrique da Silva Vigo - 

OAB:MT - 17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos, etc.

 Proceda com a citação do requerido Flávio José da Cunha no endereço 

indicado pelo autor, em conformidade com o item abaixo.

 Em relação ao pleito de conversão da ação, postergo-o para após a 

citação do requerido Flávio José da Cunha.

I - DA CITAÇÃO

 Cite-se o requerido para que efetue o pagamento do débito e os 

honorários advocatícios de 5% do valor da causa, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Caso não efetue(m) o pagamento ou não apresente(m) embargos, 

constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos.

 Havendo pagamento no prazo, o(s) requerido(s) fica(m) isento das 

custas processuais (art. 701, §1°, do CPC).

II – DO PARCELAMENTO

No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, o(s) executado(s) 

poderá(ão) requerer que lhe(s) seja(m) permitido pagar o restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros 

de um por cento ao mês.

Caso o(s) executado(s) proponha(m) o parcelamento, intime-se o 

exequente para manifestar-se sobre o preenchimento dos pressupostos 

descritos no art. 916 doNCPC.

Após, conclusos para apreciação do requerimento.

Destaco que enquanto não apreciado o requerimento, o(s) executado(s) 

deverá(ão) depositar as parcelas vincendas, facultado ao exequente seu 

levantamento.

III – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Ficam as partes intimadas de que deverão manter os seus endereços 

atualizados, ainda que a modificação seja temporária, presumindo-se 

válidas as intimações dirigidas ao endereço constante nos autos (art. 274, 

§ único do NCPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 50923 Nr: 1443-88.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Alberto Krug

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃOVistos, etc. I – DA ALTERAÇÃO DA CLASSE PROCESSUAL1. 

Proceda com a alteração da classe processual para execução de titulo 

judicial. 2. Intime-se o autor/exequente para que traga aos autos cálculo do 

débito atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias, caso não haja no 

processo. 2.1. Havendo inércia a qualquer determinação expedida pelo 

juízo, inclusive para o pagamento de diligência do oficial de justiça, 

intime-se, pessoalmente, o exequente para que cumpra a referida 

determinação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo. II – DA EXECUÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL3. Intime(m)-se o(s) 

devedor, em consonância com o parágrafo 2º, do art. 513, do CPC, para 

efetuar o pagamento dos valores exequendos, no prazo de 15 dias, sob 

pena de incidir em multa de 10% sobre o valor atualizado da dívida e 10% 

a título de honorários advocatícios, a teor do que dispõe o art. 523 do 

CPC.3.1. Cabe frisar, se o pagamento for parcial, a sobredita multa e os 

honorários incidirão sobre o restante do débito, consoante dispõe o § 2º, 

do citado artigo. 3.2. Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação dos bens indicados pelo credor, em havendo.3.3. 

Realizada a penhora e avaliação, intimem-se as partes para manifestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.3.4. Destaco que os pedidos de busca de 

bens do(s) executado(s) em sistemas disponíveis ao juízo somente serão 

deferidos após a comprovação de esgotamento de todos os meios 

disponíveis ao exequente, inclusive, cartórios de bens imóveis. 3.5. Em 

havendo pleito de bloqueio de valores, venham os autos conclusos, não 

havendo necessidade de cumprimento do item acima.III – DA 

IMPUGNAÇÃO4. Em consonância com o que dispõe o art. 525 do CPC 

transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. IV – DISPOSIÇÕES FINAIS5. ...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 54308 Nr: 364-40.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Empresa de Saneamento de Nobres Ltda- ESAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Nobres-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dauto Barbosa Castro Passare 

- OAB:6199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃOVistos, etc. I – DA ALTERAÇÃO DA CLASSE PROCESSUAL1. 

Proceda com a alteração da classe processual para execução de titulo 

judicial. 2. Intime-se o autor/exequente para que traga aos autos cálculo do 

débito atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias, caso não haja no 

processo. 2.1. Havendo inércia a qualquer determinação expedida pelo 

juízo, inclusive para o pagamento de diligência do oficial de justiça, 

intime-se, pessoalmente, o exequente para que cumpra a referida 

determinação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo. II – DA EXECUÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL3. Intime(m)-se o(s) 

devedor, em consonância com o parágrafo 2º, do art. 513, do CPC, para 

efetuar o pagamento dos valores exequendos, no prazo de 15 dias, sob 

pena de incidir em multa de 10% sobre o valor atualizado da dívida e 10% 

a título de honorários advocatícios, a teor do que dispõe o art. 523 do 

CPC.3.1. Cabe frisar, se o pagamento for parcial, a sobredita multa e os 

honorários incidirão sobre o restante do débito, consoante dispõe o § 2º, 

do citado artigo. 3.2. Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de 

penhora e avaliação dos bens indicados pelo credor, em havendo.3.3. 

Realizada a penhora e avaliação, intimem-se as partes para manifestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias.3.4. Destaco que os pedidos de busca de 

bens do(s) executado(s) em sistemas disponíveis ao juízo somente serão 

deferidos após a comprovação de esgotamento de todos os meios 

disponíveis ao exequente, inclusive, cartórios de bens imóveis. 3.5. Em 

havendo pleito de bloqueio de valores, venham os autos conclusos, não 

havendo necessidade de cumprimento do item acima.III – DA 

IMPUGNAÇÃO4. Em consonância com o que dispõe o art. 525 do CPC 

transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. IV – DISPOSIÇÕES FINAIS5...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 51385 Nr: 1623-07.2015.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniela Frata dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nobres - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Frata dos Santos - 

OAB:13675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

 Ante a inércia da parte requerida na apresentação de embargos acerca 

dos cálculos apresentados às fls. 17/18, conforme certidão de fls. 14, 

embora devidamente intimada, HOMOLOGO os valores calculados às fls. 

17/18.

Proceda-se ao preenchimento dos documentos necessários visando à 

requisição dos valores mediante RPV, conforme os cálculos apresentados 

às fls. 18.

Após, providencie o levantamento dos valores descriminados.

Com a vinda da confirmação do levantamento dos valores, retornem os 

autos conclusos para a extinção.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 63050 Nr: 1017-08.2017.811.0030

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosa & Araújo Ltda, Paulo Oséias de Araújo, 

Maurionei da Silva, Ruth Áurea Ferreira Macedo da Silva, Altamir Sebastião 

da Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO.

 Vistos, etc.

 1. Intime-se o autor/exequente para que traga aos autos o endereço dos 

demais requeridos/executados, no prazo de 15 (quinze) dias.

 1.1. Após, proceda com o necessário para citação desses.

 2. Havendo inércia a qualquer determinação expedida pelo juízo, inclusive 

para o pagamento de diligência do oficial de justiça, intime-se, 

pessoalmente, a parte autora para que cumpra a referida determinação, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo.

 3. Caso a parte requerida/executada não seja encontrada no endereço 

indicado, intime-se o autor/exequente para que traga aos autos novo 

endereço, diferente do constante no processo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 4. Após, proceda com o necessário para a citação do(s) requerido(s).

5. Destaco que os pedidos de busca de endereço da parte requerida em 

sistemas disponíveis ao juízo somente serão deferidos após a 

comprovação de esgotamento de todos os meios disponíveis ao autor da 

ação.

 6. Havendo pedido de suspensão do processo, desde já defiro-o, pelo 

prazo máximo de 30 (trinta) dias, oportunidade em que os autos deverão 

aguardar em arquivo provisório.

 7. Após, intime-se o autor para que proceda com o efetivo andamento do 

feito para que a parte adversa seja citada, indicando o endereço dessa, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

7.1. Indicado o endereço, cumpra-se o item 1.1 desta decisão.

 8. Havendo juntada de petição, indicando que houve alteração do patrono 

do autor ou do requerido, proceda com a alteração no sistema Apolo para 

que esses novos patronos sejam intimados dos demais andamentos 
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processuais.

9. Atente-se a secretaria do juízo ao que dispõe o item 2 desta decisão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 56404 Nr: 1226-11.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lininho Roque - ME, Lininho Roque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃOVistos etc.Trata-se de ação de execução por título 

extrajudicial.Pugna o exequente pela consulta de endereços do(s) 

executado(s) junto aos sistemas disponíveis ao juízo.É o relatório. Decido. 

Compulsando os autos observo que o exequente não comprovou o 

esgotamento dos meios de localização do executado, razão pela qual 

indefiro o pedido retro. Não cabe ao Poder Judiciário envidar esforços 

para o descobrimento do endereço das partes ou de seus bens e 

rendimentos em feitos que versem sobre direitos disponíveis, sob pena de 

violação ao princípio da inércia da jurisdição e imparcialidade do 

juízo.Ademais, a presente ação tramita há mais de 01 (um) ano sem que 

haja localização do executado ou de bens desse. Dessa forma, em 

consonância com o que dispõe o art. 580 da CNGC/MT, intime-se o 

exequente para que traga ao processo o endereço atualizado do 

executado ou bens passiveis de penhora (caso seja essa a pendência), 

no prazo de 48 (quarente e oito) horas, sob pena de extinção do 

processo. Destaco que o mero pedido de vistas ou novo requerimento de 

suspensão do processo não tem a aptidão de demonstrar o 

prosseguimento regular do processo (art. 580, §2º, CNGC/MT).Decorrido o 

prazo, certifique-se e encaminhem os autos conclusos para prolação de 

sentença de extinção. Havendo manifestação do exequente, no sentido de 

indicar endereço do executado, diferente dos descritos nos autos, 

proceda com a citação do executado em consonância com o item abaixo.II 

– DA CITAÇÃO DO .... No prazo para embargos, reconhecendo o crédito 

do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em 

execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o(s) 

executado(s) poderá requerer que lhe seja(m) permitido pagar o restante 

em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de 

juros de um por cento ao mês.Caso o(s) executado(s) proponha(m) o 

parcelamento, intime(m)-se o exequente para manifestar-se sobre o 

preenchimento dos pressupostos descritos no art. 916 do NCPC, no prazo 

de 15 (quinze) dias. III – DAS DISPOSIÇÕES ...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58653 Nr: 3152-27.2016.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: João de França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim da Costa Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane da Silva Campos Souza - 

OAB:15097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e da CNGC, art. 971, intimo Vossa 

Senhoria para que, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante Art. 7º, do 

Provimento 12/2017-CGJ, recolha as custas judiciais pendentes (arts. 574 

e 575 da CNGC), no valor de R$ 1.031,74 (hum mil,trinta e um reais e 

setenta e quatro centavos).

 Intimo, ainda, que certificado o decurso de prazo sem o respectivo 

pagamento, será expedida certidão para fins de PROTESTOS OU DIVIDA 

ATIVA, a depender da origem do débito (art. 8º, § 1º e § 2°, Prov. 

12/2017-CGJ).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62547 Nr: 762-50.2017.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisa de Camargo Viana- 

Defensora Publica - OAB:14242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDINEI DA PAULA, Rg: 21331065, 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 507,45 (Quinhentos e sete reais e quarenta e 

cinco centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de Expedição de certidão para fins de PROTESTOS 

OU DIVIDA ATIVA, a depender da origem do débito (art. 8º, § 1º e § 2°, 

Prov. 12/2017-CGJ)..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carmelindo Rei da Silva, 

digitei.

Nobres, 07 de maio de 2018

Carmelindo Rei da Silva

Comarca de Nortelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10075 Nr: 518-65.2010.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julmar Lojol Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (ª) Federal - OAB:

 Vistos.

I. Cuida-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário – Pensão 

por Morte, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, cujas provas são verificadas de acordo com a legislação 

processual.

 II. Pois bem. Não havendo questões prejudiciais a serem analisadas e 

estando presentes as condições da ação e os pressupostos de 

constituição válida e desenvolvimento regular do processo, dou o feito 

saneado.

III. Considerando a necessidade de maior dilação probatória para a 

comprovação da atividade rural exercida pela parte autora, designo o dia 

12 de julho de 2018, às 15h40min, para a realização de audiência de 

instrução e julgamento.

IV. INTIMEM-SE as partes, através dos seus advogados, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo máximo de 15 (quinze) dias (art. 357, §5º, CPC), 

manifestando sobre a necessidade de intimação ou se o apresentante do 

rol se compromete a trazê-las independentemente de intimação (art. 455, 

§2º, CPC).

V. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30214 Nr: 127-42.2012.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augusto Dias Romera, Robson Dias Romera

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:MT/14.019, MARCELO DINIZ SANTOS FILHO - OAB:MT/14.083, 

RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:14018

 Vistos.

1. Considerando que a data aprazada é feriado municipal (26/07/2018), 

impedindo, deste modo, a realização da audiência anteriormente 

agendada, REDESIGNO o ato para o dia 09/08/2018 às 15h00min.

 2. Renovem-se as intimações/requisições necessárias.

 3. Às providências
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41597 Nr: 1437-10.2017.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neiva Auxiliadora Marques de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Venina Antônia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO GÓES DE ARAUJO - 

OAB:, BRUNNA PORTELA ALVES - OAB:15418, EDIVALDO DE SÁ 

TEIXEIRA - OAB:18598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Redesigno a audiência designada nestes autos para o dia 14 (catorze) 

de maio de 2018, às 13h30min, em razão da ausência pelo membro do 

Ministério Público atuante nesta comarca, tal como noticiado no Ofício 

MP/MT/PJ/Nortelândia nº 09/2018/PJN.

2. Renovem-se as intimações necessárias.

Nortelândia/MT, 15 de março de 2018.

Marina Carlos França

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41596 Nr: 1436-25.2017.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dilma dos Santos Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diney Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO GÓES DE ARAUJO - 

OAB:, BRUNNA PORTELA ALVES - OAB:15418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Redesigno a audiência designada nestes autos para o dia 14 (catorze) 

de maio de 2018, às 14h00min, em razão da ausência pelo membro do 

Ministério Público atuante nesta comarca, tal como noticiado no Ofício 

MP/MT/PJ/Nortelândia nº 09/2018/PJN.

2. Renovem-se as intimações necessárias.

Marina Carlos França

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 35735 Nr: 762-18.2015.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Vinicius Teles de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO FERREIRA FREITAS - 

OAB:19920/O

 Vistos

1. Inexistindo qualquer das hipóteses que caracterizam a absolvição 

sumária [artigo 397 do CPP], mantenho o recebimento da denúncia e 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10 (dez) de maioo 

de 2018 às 15h00min.

2. Cumpra a Secretaria, com urgência, as seguintes providências:

a) Intime-se o réu pessoalmente;

b) Requisitem/Intimem-se a vítima e as testemunhas arroladas pelo 

Ministério Público e pela defesa, para que compareçam na audiência, 

expedindo-se, se for o caso, carta precatória para oitiva no juízo 

deprecado.

c) Cientifiquem-se o representante do Ministério Público e a defesa 

dativamente nomeada;

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10088 Nr: 531-64.2010.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juraci Martinha de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642, GISELIA DA SILVA ROCHA - OAB:14.241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 Vistos.

1. Cumpra a Secretaria, com urgência, as seguintes providências:

a) Intime-se o Instituto Requerido, na pessoa do Procurador-Chefe junto a 

Autarquia Federal (Lei nº 10.910/2004), conforme Convênio nº 09/2009, 

firmado entre a Procuradoria Federal no Estado de Mato Grosso e o 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso para, no prazo de 90 

(noventa) dias, se manifestar sobre o indeferimento do pedido 

administrativamente postulado pela autora.

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Nortelândia, 17 de janeiro de 2017.

Marina Carlos França

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10068 Nr: 511-73.2010.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita da Conceição Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick - OAB:9870, ERICK 

HENRIQUE DIAS PRADO - OAB:17.642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 Vistos.

1. Cumpra a Secretaria, com urgência, as seguintes providências:

a) Intime-se o Instituto Requerido, na pessoa do Procurador-Chefe junto a 

Autarquia Federal (Lei nº 10.910/2004), conforme Convênio nº 09/2009, 

firmado entre a Procuradoria Federal no Estado de Mato Grosso e o 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso para, no prazo de 90 

(noventa) dias, se manifestar sobre o indeferimento do pedido 

administrativamente postulado pela autora (fls. 110/111).

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Nortelândia, 17 de janeiro de 2017.

Marina Carlos França

Juíza Substituta

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 10088 Nr: 531-64.2010.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juraci Martinha de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642, GISELIA DA SILVA ROCHA - OAB:14.241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 Autos nº 531-64.2010.811.0031 – Código 10088

Tipo de Ação: Previdenciário \ Pensão por morte

Requerente: Juraci Martinha de Souza

Advogados: Roque Pires da Silva Rocha Filho e Outro

Requerido: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social

DESPACHO / MERO EXPEDIENTE (1011010)

Vistos etc.

1. Cumpra a Secretaria a seguinte providência:

(a) Intimem-se o(s) patrono(s) da Requerente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, junte a decisão administrativa, tendo em vista o transcurso do 

prazo de 60 (sessenta) dias requerido na petição de fls. 144.

(b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

Nortelândia, 13 de junho de 2016.

Luis Felipe Lara de Souza

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10071 Nr: 514-28.2010.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Percilio da Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick - OAB:9870, ERICK 

HENRIQUE DIAS PRADO - OAB:17.642, Giselia Silva Rocha - 

OAB:14.241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. Inicialmente, deixo de analisar a preliminar constante á fl. 150, eis que se 

confunde com o mérito da demanda, devendo ser analisada em momento 

posterior.

 II. Após, considerando a necessidade de maior dilação probatória para a 

comprovação da atividade rural exercida pela parte autora, DESIGNO o dia 

12 de julho de 2018, às 15h00min, para a realização de audiência de 

instrução e julgamento.

III. INTIMEM-SE as partes, através dos seus advogados, da data agendada 

e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de testemunhas no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias (art. 357, §5º, CPC), manifestando 

sobre a necessidade de intimação ou se o apresentante do rol se 

compromete a trazê-las independentemente de intimação (art. 455, §2º, 

CPC).

IV. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 38701 Nr: 1397-62.2016.811.0031

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CID, BDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ADRIANO PINHEIRO 

SANTOS - OAB:23652/O, Tânia Luzia Vizeu Fernandes-Defensora 

Pública - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO PACELLI PAZ VIEIRA 

DA COSTA - OAB:35294-SC

 Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios

Nos termos do art. 203, § 4,º do NCPC, impulsiono o feito e intimo a parte 

REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), via Diário Eletrônico, para 

que, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar se pretende 

produzir novas provas, momento em que deverá especificá-las e 

arrolá-las, consoante despacho retro.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59469 Nr: 118-87.2018.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ APARECIDO LOPES DE AQUINO, 

VINICIUS VENÂNCIO DOS SANTOS, ROMULO DOS SANTOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE MOURA SANTOS - 

OAB:24032/O

 Vistos.

Ante a renúncia do(a) defensor(a) dativo(a) Dr(a). Ismaili de Oliveira 

Donassan (fl. 343 - Ref: 47) e da desativação de Defensoria Pública nesta 

Comarca, conforme Ofício nº 31/2017/DPE/M, REVOGO a nomeação de fl. 

318 - Ref: 36 e nomeio como defensor(a) dativo(a) do(a) acusado(a), para 

prosseguir no feito, o(a) nobre causídico(a) Dr(a). KAMILA DE MOURA 

SANTOS - OAB/MT nº 24.032/O, cuja verba honorária será fixada ao final 

do processo.

 Intime-se pessoalmente o(a) nobre causídico(a) sobre o teor da 

nomeação, bem como para apresentar resposta à acusação por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que 

interessa à defesa do réu, ofertar documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, no máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, nos 

termos do artigo 396-A do CPP.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO.

 Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46448 Nr: 792-41.2013.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGÍSTICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Eduardo Benes Inaco - 

OAB:OAB/MT 14460/B

 Vistos em mutirão.

As partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação (fls. 507/512 - Ref: 103), não obstante a sentença prolatada 

às fls. 214/219, em que se julgou parcialmente procedente o pedido inicial, 

circunstância atípica, mas não ilegal, haja vista o fortalecimento da 

composição pelo Novo Código de Processo Civil, na forma do seu art. 3º, § 

3º, e seguintes.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO extinto o feito com análise de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC.

Custas, despesas e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes ou, não havendo estipulação sobre isso, devem ser igualmente 

partilhadas, nos termos do § 2º, do art. 90, do NCPC, salvo se 

beneficiárias da justiça gratuita, caso em que os valores decorrentes 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 

(cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 

3º, do art. 98, do NCPC.

Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes.

Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a 

própria inserção no sistema informatizado Apolo/TJMT, nos termos do art. 

317, § 4º, da CNGC/MT.

Publique-se.

 Arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC.

 Cumpra-se.

Nova Canaã do Norte, 30 de abril de 2018, em regime de mutirão 

processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 49006 Nr: 377-87.2015.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO MAFRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ZEFERINO PEREIRA - 

OAB:12491

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em mutirão.

De início, certifique a zelosa Secretaria Judicial quanto à tempestividade da 

contestação apresentada às fls. 90/96 (Ref: 16).

Em seguida, intime-se a parte requerente para se manifestar a respeito no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário.

 Cumpra-se.

Nova Canaã do Norte, 30 de abril de 2018, em regime de mutirão 

processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55724 Nr: 643-06.2017.811.0090

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Admar Agostini Mânica - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA CIELO MANICA - OAB:3508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para a prolação da sentença faz-se necessária a realização de perícia 

médica judicial. Com isso, NOMEIO o(a) DR(A). MARILENE LOPES PARRA, 

inscrito(a) no CRM/MT sob o nº 3225 como médico(a) perito(a) para avaliar 

o(a) senhor(a) RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA, para realização da 

perícia, que deverá ser certificado de que para o desempenho de sua 

função poderá se utilizar de todos os meios necessários e instruir o laudo 

com desenhos, fotografias e outras quaisquer peças que entender 

pertinentes (art. 473, § 3º, do NCPC). Fixo de imediato o prazo de 15 

(quinze) dias, contados após a realização do exame/vistoria/avaliação, 

para a entrega do laudo em cartório (art. 465 do NCPC), que poderá ser 

prorrogado por motivo justificado e impossibilidade de apresentação do 

laudo dentro desse (art. 476 do NCPC). Por se tratar de parte beneficiária 

da assistência judiciária gratuita (art. 98 e seguintes do NCPC), no âmbito 

de jurisdição delegada para a Justiça Estadual (CRFB/88, art. 109, § 3º), 

esclareço que o pagamento de honorários correrá à conta da Justiça 

Federal, nos termos da Resolução 305/2014-CJF, que prevê a sua 

efetivação após o término do prazo para que as partes se manifestem 

sobre o laudo e, havendo solicitação de esclarecimentos por escrito ou em 

audiência, depois de prestados, nos termos do art. 29 da mencionada 

Resolução. Atento aos limites mínimo e máximo estabelecidos na referida 

Resolução, previstos na Tabela V, FIXO os honorários periciais no valor 

máximo de R$ 200,00 (duzentos reais).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 33565 Nr: 518-87.2007.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANILTON TIBURSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para a) CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL - INSS a conceder aposentadoria por invalidez em favor 

de ANILTON TIBURSKI, brasileiro(a), casado(a), agricultor(a), portador(a) 

da CI/RG nº 391916 SSP/MT e inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 

328.118.101-53, no valor de 100% (cem por cento) do salário de 

benefício, nos termos do art. 44 da Lei 8.213/91;b) DETERMINAR ao 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS o cumprimento imediato 

da sentença, no que respeita apenas à implantação do benefício, a ser 

feita em até 30 (trinta) dias após a intimação da sentença, conforme art. 

1.288, § 7°, inciso I, da CNGC/TJMT, tendo como data de início do benefício 

(DIB) em 06/01/2007, data posterior à cessação do auxílio-doença (fl. 30).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58245 Nr: 1975-08.2017.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto:a) DEFIRO a gratuidade da justiça à parte autora, 

presumida a hipossuficiência ante a postulação por defensor dativo e por 

se tratar de verba alimentar, na forma do art. § 3º, do art. 99, do NCPC;b) 

INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA porque ausentes 

os requisitos necessários para a sua concessão, na forma do art. 300 do 

NCPC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Cite-se o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS para CONTESTAR a ação no prazo de 30 

(trinta) dias (NCPC, art. 335 c.c. art. 183), consignando expressamente a 

advertência a que se refere o art. 344, do citado diploma normativo, 

devendo, para tanto, serem observados os termos do convênio firmado, 

no ano de 2009, entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e a 

Procuradoria Geral Federal.Na hipótese de a contestação apresentar 

preliminares, documentos, fatos ou argumentos novos, intime-se a parte 

autora para impugnação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59427 Nr: 101-51.2018.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA PERAL DA SILVA - 

OAB:13404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto:a) DEFIRO a gratuidade da justiça à parte autora, 

comprovada a hipossuficiência pelos documentos acostados e por se 

tratar de verba alimentar, na forma do art. § 3º, do art. 99, do NCPC;b) 

INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA por estarem 

ausentes os requisitos necessários, nos termos do art. 300 do NCPC, 

pedido que poderá ser renovado na fase decisória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 55801 Nr: 683-85.2017.811.0090

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDP, RDPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBER JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:18013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, e art. 755 do NCPC, para NOMEAR 

como curadora da interditada RENI DO PATROCÍNIO, para fins patrimoniais 

e negociais, a parte autora RENILDA DO PATROCÍNIO, em substituição à 

curadora anterior, REGINA DO PATROCÍNIO SILVA, impondo àquela o 

dever de prestação anual de contas e demais consectários legais, tudo 

com fulcro nos arts. 84 e 85 da Lei Federal 13.146/15 - Estatuto da Pessoa 

com Deficiência.IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Oficie-se ao Cartório de 

Registro de Pessoas Naturais para proceder à inscrição da interdição, nos 

termos do art. 93 da Lei 6.015/73. Publique-se a presente sentença na 

forma do § 3º do art. 755 do NCPC, caso possível.Cientifique-se o 

Ministério Público.Condeno a parte requerida ao pagamento de custas e 

despesas processuais, salvo se imune a tais tributos (União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os 

valores decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade 

durante o lapso de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva 

decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, do NCPC.Condeno, outrossim, a 

parte requerida em honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 

(um mil reais), porquanto irrisório o valor da causa, na forma do § 8º do 

art. 85, do NCPC, observada a suspensão da exigibilidade acima declinada 

para o caso de ser ela beneficiária da justiça gratuita.Nos termos do art. 

317, § 4º, da CNGC, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado Apolo/TJMT. 

Publique-se. Intimem-se.Após o trânsito em julgado e, providenciada a 

devida inscrição no registro civil, arquivem-se os autos. Em razão do 

reduzido número de servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da 

presente sentença como MANDADO. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Nova Canaã do Norte, 30 de abril de 2018, em regime de 

mutirão processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 58612 Nr: 2156-09.2017.811.0090
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 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IC, DECS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:22577/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 DEFIRO o pleito retro da parte requerente.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o DIA 31 DE 

JULHO DE 2018, ÀS 10H00.

Cite-se e intime-se a parte requerida, pessoalmente, por meio de oficial de 

justiça, atentando-se para o endereço informado, qual seja: Rua Veneza, 

nº 380, Condomínio Veneza II, Jardim Itália II, Apto nº 04, no Município de 

Sinop, para pagar os alimentos provisórios e a comparecer à audiência 

designada, acompanhado de advogado e testemunhas, 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência da 

parte autora em extinção e arquivamento do processo e a da parte 

requerida em confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, 

poderá a parte requerida contestar, desde que o faça por intermédio de 

advogado, passando-se, em seguida, à oitiva das testemunhas e à 

prolação da sentença.

Intimem-se a parte autora e o defensor dativo, advertindo-a que a sua 

ausência importará em extinção e arquivamento do processo.

Cientifique-se o Ministério Público.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 48795 Nr: 292-04.2015.811.0090

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS, GUSTAVO ANDRÉ 

DA COSTA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA FÁTIMA DA COSTA SAKAMOTO, 

RALPH ANDRÉ DA COSTA SANTOS, Ricardo Massayuki Sakamoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO ALVIM - 

OAB:3285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O, MARIA HENRIQUETA COSTA BRUNO - 

OAB:34264

 Vistos em mutirão.

Ante o teor da certidão retro, intime-se pessoalmente a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção, nos termos do art. 485, § 1º, do Novo Código de 

Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO.

Cumpra-se.

Nova Canaã do Norte, 05 de maio de 2018, em regime de mutirão 

processual.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 47831 Nr: 854-47.2014.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENICE DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 Vistos.

 Trata-se de embargos de declaração ou pedido de reconsideração 

opostos contra a decisão emanada deste Juízo em que se determina a 

comprovação da hipossuficiência para a ratificação da gratuidade da 

justiça outrora concedida.

Conheço dos embargos de declaração ou do pedido de reconsideração, 

pois que tempestivos.

Entanto, REJEITO-OS com base nos argumentos tecidos no Ofício nº 

26/2018-Gab-Vara-Única, de 02 de abril de 2018, anexo a este decisório, 

em que este Juízo prestou os necessários informes à Egrégia 

Corregedoria-Geral da Justiça em resposta ao Ofício nº 826/2018-DOF - 

Protocolo nº 0019896-22.2018.8.11.0000 e Ofício 827/2018-DOF - 

Protocolo nº 0019420-81.2018.8.11.0000, que veiculam pedidos de 

providências manejados pela Ordem dos Advogados do Brasil Seccional 

Mato Grosso contra despachos de mesmo teor de autoria deste 

magistrado.

Intime-se.

Cumpra-se a decisão anterior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 53912 Nr: 2048-14.2016.811.0090

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEILSON FAUSTO BUZATO - 

OAB:23643/B OAB/MT

 Vistos em mutirão.

A parte autora apresentou extratos bancários e carteira de trabalho às fls. 

223/229 - Ref: 41, demonstrando rendimento líquido mensal inferior a 03 

(três) salários mínimos a caracterizar sua hipossuficiência, razão pela 

qual lhe DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e seguintes 

do NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88.

Devidamente intimada (fl. 222 - Ref: 39), a parte ré deixou transcorrer o 

prazo sem se manifestar.

Dessa forma, certifique-se o decurso do prazo.

Ademais, em atendimento ao parecer ministerial de fl.217 - Ref: 35, 

designo audiência de conciliação para o DIA 10 DE JULHO DE 2018, ÀS 

17H30, nos termos dos art 694 e 695 do NCPC.

 Intimem-se as partes, advertindo-se à parte ré para que compareça à 

audiência acima designada acompanhada de advogado ou, caso não 

possua recursos financeiros para contratá-lo, de defensor público ou 

nomeado (art. 695, § 4º, do NCPC).

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO.

Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

 Nova Canaã do Norte, 05 de maio de 2018, em regime de mutirão 

processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 52389 Nr: 437-81.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDDSDS, KMDSDS, RSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Cuissi - 

OAB:MT0014430A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em mutirão.

Ante a informação de que a parte autora possui advogado constituído, 

revogo a nomeação de fl. 52 - Ref: 4, e, deixo de fixar URH’s ao causídico 

anteriormente nomeado, tendo em vista que não realizou nenhum ato no 

presente feito.

De outro lado, em razão do largo lapso temporal decorrido, intime-se a 

parte autora, por meio de seu procurador, para dar o devido 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, nos termos do art. 485, inciso II e III, do Novo Código de Processo 

Civil.
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Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e intime-se 

pessoalmente a parte requerente para suprir a falta igualmente no prazo 

de 05 (cinco) dias, também sob pena de extinção, na determinação do art. 

485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA.

Cumpra-se.

Nova Canaã do Norte, 05 de maio de 2018, em regime de mutirão 

processual.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46911 Nr: 2922-87.2012.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDON FARIAS DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimara Cristina Gimenez - 

OAB:OAB-MS .6611

 Vistos.

 Trata-se de embargos de declaração ou pedido de reconsideração 

opostos contra a decisão emanada deste Juízo em que se determina a 

comprovação da hipossuficiência para a ratificação da gratuidade da 

justiça outrora concedida.

Conheço dos embargos de declaração ou do pedido de reconsideração, 

pois que tempestivos.

Entanto, REJEITO-OS com base nos argumentos tecidos no Ofício nº 

26/2018-Gab-Vara-Única, de 02 de abril de 2018, anexo a este decisório, 

em que este Juízo prestou os necessários informes à Egrégia 

Corregedoria-Geral da Justiça em resposta ao Ofício nº 826/2018-DOF - 

Protocolo nº 0019896-22.2018.8.11.0000 e Ofício 827/2018-DOF - 

Protocolo nº 0019420-81.2018.8.11.0000, que veiculam pedidos de 

providências manejados pela Ordem dos Advogados do Brasil Seccional 

Mato Grosso contra despachos de mesmo teor de autoria deste 

magistrado.

Intime-se.

Cumpra-se a decisão anterior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 48444 Nr: 138-83.2015.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em mutirão.

Ante o teor da certidão retro, intime-se pessoalmente a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, dar o devido prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção, nos termos do art. 485, § 1º, do Novo Código de 

Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, venham-me conclusos para decisão.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO.

Cumpra-se.

Nova Canaã do Norte, 05 de maio de 2018, em regime de mutirão 

processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60543 Nr: 650-61.2018.811.0090

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FWDSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em mutirão. A alegada hipossuficiência da parte requerente não 

restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração 

de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:“Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes:LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-a, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia do 

extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 03 (três) meses 

ou declaração atualizada do imposto de renda (IRPF), a fim de se aferir 

eventual hipossuficiência. Além disso, em se tratando de pessoa casada 

ou união estável, necessário se faz a juntada dos mesmos comprovantes 

acima declinados do cônjuge ou companheiro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 60584 Nr: 669-67.2018.811.0090

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA ALVES DE ABREU, ANTÔNIO MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIS RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:4936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em mutirão. A alegada hipossuficiência da parte requerente não 

restou demonstrada. Malgrado a presunção de veracidade da declaração 

de hipossuficiência seja assegurada pelo art. 99, § 3º, do NCPC, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, 

inciso LXXIV, prevê que tal benefício será concedido para aqueles que 

comprovarem a insuficiência de recursos:“Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes:LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que COMPROVAREM insuficiência de recursos;” (sem destaques no 

original). Assim, intime-o, por meio de seu procurador, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprove o alegado, acostando aos autos cópia de 

carteira de trabalho/holerite, extrato de movimentação de conta bancária 

dos últimos 03 (três) meses ou declaração atualizada do imposto de renda 

(IRPF), a fim de se aferir eventual hipossuficiência. Além disso, em se 

tratando de pessoa casada ou união estável, necessário se faz a juntada 

dos mesmos comprovantes acima declinados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36996 Nr: 677-88.2011.811.0090

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHV GÁS BRASIL LTDA ou MINASGAS DISTRIBUIDORA 

DE GÁS COMBUSTÍVEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNI KERBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC, impulsiono o presente feito, com 

a finalidade de abrir vista ao advogado da parte requerente, para que 

requeira o que de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 59022 Nr: 2322-41.2017.811.0090
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 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:MT/13.388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA ao Juízo da Comarca de 

Nova Monte Verde, nos termos do art. 147, incisos I e II, da Lei 8.069/90 

c.c. o art. 53, inciso II, do NCPC.IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Intimem-se as 

partes.Cientifique-se o Ministério Público.Remetam-se os autos à Comarca 

de Nova Monte Verde com as nossas homenagens.Proceda-se às 

anotações e baixas necessárias, observando-se em tudo a novel 

CNGC.Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como OFÍCIO, MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso for necessário. Cumpra-se COM URGÊNCIA.Decisão 

prolatada às 09h22 do dia 07/05/2018, dada a urgência que o caso requer 

por prioridade legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 32587 Nr: 426-46.2006.811.0090

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS MOREIRA, VALDOMIRO 

MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:OAB/MT 13994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.148-A, RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - 

OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC, impulsiono o presente feito, com 

a finalidade de abrir vista ao advogado da parte exequente, para que 

requeira o que de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45907 Nr: 244-16.2013.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ARISTIDES GERÔNIMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CANHET, EDINÉIA MICHELI 

GERONIMO DA SILVA, JOÃO VIEIRA DA SILVA, EDINALVA GERONIMO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVERSON KECH FERREIRA - 

OAB:75.109/PR, LUDEMIR KLEBER MOSER - OAB:13.768/PR, LUIZ 

CARLOS VIEIRA JUNIOR - OAB:64.278/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiências, 

REDESIGNO para o dia 21 DE AGOSTO DE 2018, às 14H, a audiência 

anteriormente agendada.

Cumpra-se no que couber a decisão anterior.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 45810 Nr: 154-08.2013.811.0090

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE AUGUSTO TREVELIN - 

OAB:16.910-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

- OAB:11.324/MT

 Vistos.

Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiências, 

REDESIGNO para o dia 07 DE AGOSTO DE 2018, às 10H30, a audiência 

anteriormente agendada.

Cumpra-se no que couber a decisão anterior.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 46463 Nr: 806-25.2013.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUZIA MUSSO, JOSÉ LUCIO MUSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ERCÍLIA COTRIM 

GARCIA STROPA - OAB:8048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.148-A

 Vistos em mutirão.

 As partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros para a 

resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação.

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que 

passa a ser parte integrante desta sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, com isso, JULGO extinto o feito com análise de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC.

Custas, despesas e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes ou, não havendo estipulação sobre isso, devem ser igualmente 

partilhadas, nos termos do § 2º, do art. 90, do NCPC, salvo se 

beneficiárias da justiça gratuita, caso em que os valores decorrentes 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 

(cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do 

3º, do art. 98, do NCPC.

Cancelo a audiência anteriormente designada.

Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/TJMT.

Publique-se.

 As partes renunciaram ao prazo recursal. Assim, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel 

CNGC.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 36411 Nr: 121-86.2011.811.0090

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDFS, GADF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em mutirão.

 Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora manifestou pela 

desistência da ação perante o ente ministerial.

 Considerando que, a parte requerida foi devidamente intimada para se 

manifestar quanto ao pedido de desistência e, quedou-se inerte, 

presume-se sua concordância (art. 485, § 4°, do NCPC). Assim, 

HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo EXTINTO o presente feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC.

 Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais. Mas com o deferimento da gratuidade da justiça, tais valores 

ficam sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 05 

(cinco) anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, somente 

podendo ser executados com a demonstração pelo credor de que a 

situação que a ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado esse 

prazo, tais obrigações do beneficiário, na dicção do § 3º, do art. 98, do 

NCPC.

 Mas deixo de condená-la em honorários advocatícios, eis que o requerido 

devidamente citado não apresentou qualquer defesa nos presentes autos.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 
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informatizado Apolo/TJMT.

Publique-se. Intimem-se.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente sentença como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso seja necessário.

Cumpra-se.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 34387 Nr: 438-23.2007.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Maria de Souza da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela Inês Colpani - 

OAB:MT 9.605-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 34387 – Autos n. 3438-23.2007.811.0091

Vistos em correição.

Tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão, intime-se o requerente 

para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias.

Superado o prazo, em nada requerendo, arquive-se com as baixas 

necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 4 de maio de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 28737 Nr: 726-73.2004.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio de Souza Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ALVES DE SOUZA 

MELO - OAB:13964/O

 Vistos em correição.

Tendo em vista o ofício n. 253/2018/PJ/MNV, advindo o Ministério Público, 

dando conta da impossibilidade de comparecimento do promotor de justiça 

nas audiências agendadas para as quartas e quintas-feiras, pois 

responde, também, pela comarca de Apiacás nestes mesmos dias, 

redesigno a audiência para o dia 14 de setembro de 2018, às 14h.

Proceda-se as intimações necessárias.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60307 Nr: 140-55.2012.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Thibes Guedes, Abilio Antonio Germano 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B, 

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE - OAB:SP 53.553

 INTIMAÇÃO DO ADVOGDO DO RÉU ACERCA DA AUDIÊNCIA: "Vistos em 

correição,Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de 

audiências deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, 

redesigno a audiência anteriormente designada para o dia 17 de setembro 

de 2018 às 17h.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário."

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67973 Nr: 1085-37.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB MAD Industria e Comercio de Madeiras Ltda 

- ME, Marcos Ernandes Fiel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845

 Vistos em correição.

Tendo em vista o ofício n. 253/2018/PJ/MNV, advindo o Ministério Público, 

dando conta da impossibilidade de comparecimento do promotor de justiça 

nas audiências agendadas para as quartas e quintas-feiras, pois 

responde, também, pela comarca de Apiacás nestes mesmos dias, 

redesigno a audiência para o dia 14 de setembro de 2018, às 13h30.

Proceda-se as intimações necessárias.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68720 Nr: 1552-16.2015.811.0091

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldemar Dallago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Rogério de Oliveira - 

OAB:OAB/MT-11.324

 Vistos em correição,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 19 de setembro de 2018 às 

16h30.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 31124 Nr: 532-20.2007.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual do Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR PAIVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CARNEIRO BARROS 

NETO - OAB:

 “Vistos. Declaro encerrada a instrução e concedo vista dos autos as 

partes para apresentação de memoriais escritos, no prazo sucessivo de 

05 (cinco) dias, iniciando com a acusação e após a defesa, retornando os 

autos imediatamente conclusos para prolação de sentença. Consigno que 

o Ministério Público deverá apresentar seu parecer quanto ao pedido de 

liberdade provisória concomitantemente com as alegações finais. 

CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.” Nada mais havendo a consignar, por mim, 

Giovano José Bom Despacho Farias, Estagiário, foi lavrado o presente 

termo, que vai assinado pelos que aqui estão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66265 Nr: 50-86.2018.811.0107

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV. FINANCEIRA S\A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARA ALICE FIGUEIREDO LIMA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da Parte AUTORA 

para efetuar o pagamento da Guia de Diligência do Sr. Oficial de Justiça. O 

pagamento deverá ser efetuado através de Guia de Diligência a ser 

emitida no Site do TJMT, no link "Emissão de Guias Online", na opção 

"Emissão de Guia de Diligência".

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010034-94.2014.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO LUIZ DE OLIVEIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA MARCARI OAB - MT0010297A-B (ADVOGADO)

EDILO TENORIO BRAGA OAB - MT0014070A (ADVOGADO)

PAULA SILVA ZAPPAROLI OAB - MT0017071A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTOMOTO AUTOMOVEIS E MOTOS DO AMAPA LTDA (REQUERIDO)

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA OAB - MT0012623A 

(ADVOGADO)

FABIO DAVANSO DOS SANTOS OAB - MS0013979A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8010034-94.2014.8.11.0107; Valor causa: R$ 

25.610,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ROBERTO LUIZ DE OLIVEIRA MARQUES Parte Ré: REQUERIDO: 

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA, AUTOMOTO AUTOMOVEIS E MOTOS DO AMAPA LTDA Senhor(a): 

REQUERIDO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS 

AUTOMOTORES LTDA, AUTOMOTO AUTOMOVEIS E MOTOS DO AMAPA 

LTDA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), para que junte nos autos, no prazo de 15 dias, as guias 

de depósito judiciais realizadas em favor do requerente, uma vez que, 

conforme resposta do Sistema de Depósitos Judiciais do TJMT, tais guias 

são imprescindíveis para a vinculação à Conta Única. NOVA UBIRATÃ, 7 

de maio de 2018. Atenciosamente, GLAUCIA RODRIGUES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA 

UBIRATÃ E INFORMAÇÕES: AVENIDA TANCREDO NEVES, 1131, CENTRO, 

NOVA UBIRATÃ - MT - CEP: 78888-000 - TELEFONE: (66) 35791227

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010034-94.2014.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO LUIZ DE OLIVEIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA MARCARI OAB - MT0010297A-B (ADVOGADO)

EDILO TENORIO BRAGA OAB - MT0014070A (ADVOGADO)

PAULA SILVA ZAPPAROLI OAB - MT0017071A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTOMOTO AUTOMOVEIS E MOTOS DO AMAPA LTDA (REQUERIDO)

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA OAB - MT0012623A 

(ADVOGADO)

FABIO DAVANSO DOS SANTOS OAB - MS0013979A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 8010034-94.2014.8.11.0107; Valor causa: R$ 

25.610,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

ROBERTO LUIZ DE OLIVEIRA MARQUES Parte Ré: REQUERIDO: 

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA, AUTOMOTO AUTOMOVEIS E MOTOS DO AMAPA LTDA Senhor(a): 

REQUERIDO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS 

AUTOMOTORES LTDA, AUTOMOTO AUTOMOVEIS E MOTOS DO AMAPA 

LTDA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERIDO(A), para que junte nos autos, no prazo de 15 dias, as guias 

de depósito judiciais realizadas em favor do requerente, uma vez que, 

conforme resposta do Sistema de Depósitos Judiciais do TJMT, tais guias 

são imprescindíveis para a vinculação à Conta Única. NOVA UBIRATÃ, 7 

de maio de 2018. Atenciosamente, GLAUCIA RODRIGUES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA 

UBIRATÃ E INFORMAÇÕES: AVENIDA TANCREDO NEVES, 1131, CENTRO, 

NOVA UBIRATÃ - MT - CEP: 78888-000 - TELEFONE: (66) 35791227

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 31417 Nr: 61-67.2008.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHIO & OLIVEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanete Pletsch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Domingues Siqueira - 

OAB:11004-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Em análise ao feito, verifica-se que a parte reclamante não foi localizada 

para intimação pessoal quanto ao prosseguimento do feito, uma vez que o 

endereço fornecido na inicial mostrou-se insuficiente para encontrá-la (fls. 

41).

 Nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, extingue-se 

o processo, sem resolução de mérito, quando o autor, por não promover 

os atos e diligências que lhe competir, abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias.

Compulsando estes autos, verifico que a parte promovente não foi mais 

localizada no endereço fornecido nos autos e tampouco comunicou o 

Juízo quanto à alteração de residência no curso do processo, 

aplicando-se ao caso, assim, a regra constante do artigo 274, parágrafo 

único, do atual Código de Processo Civil, segundo a qual “presumem-se 

válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda 

que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação 

temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, 

fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega 

da correspondência no primitivo endereço”.

 Com efeito, dispõe o art. 19, § 2º, da Lei 9.099/95, que as partes 

comunicarão ao Juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do 

processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local 

anteriormente indicado, na ausência da comunicação. Igual norma, aliás, 

consta do art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Vale lembrar que, nos termos do art. 51, § 1º, da Lei 9.099/95, “a extinção 

do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação 

pessoal das partes”.

Assim, em razão da inércia da parte promovente, julgo extinto o feito, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do atual Código 

de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios (arts. 54 e 55, Lei 9099/95).

Transitada em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78743 Nr: 159-06.2018.811.0106
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelita Martins de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeronimo David Dias de Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro de Oliveira Dolzan - 

OAB:MT 6.521

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Preenchidos os requisitos legais, presentes as condições da ação e 

pressupostos processuais, recebo a petição inicial;

II. DESIGNO a audiência de conciliação para o dia 15 DE JUNHO DE 2018, 

ÀS 12h00min (MT);

III. CITE-SE o requerido e INTIME-O da presente decisão, bem como para 

que compareça à audiência de conciliação acompanhado de advogado, 

advertindo-o de que, caso não compareça ou sendo infrutífera a tentativa 

de conciliação, deverá apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos veiculados na inicial, art. 355, inciso II, 

do CPC;

IV. Caso as partes cheguem a um acordo em data anterior a da audiência 

de tentativa de conciliação aqui designada, nos moldes propostos na 

inicial, roga-se que comuniquem ao juízo em tempo hábil a promover o 

cancelamento da audiência e liberação da pauta;

V. No ato da citação o requerido deverá ser orientado de que, caso não 

possua condições financeiras de arcar com os custos de sua defesa, 

deverá procurar a diretoria do fórum para que lhe seja nomeado um 

advogado dativo.

INTIME-SE a parte autora.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 22084 Nr: 27-32.2007.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldir José Lemos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelos fundamentos expostos e por se revelarem necessárias e 

adequadas outro medida cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 

310, 319 e 321 do CPP, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA 

ao flagrado WALDIR JOSÉ LEMOS e FIXO as seguintes medidas:(a) 

Comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas 

atividades;(b) Proibição de frequência a determinados lugares: bares, 

prostíbulo e estabelecimentos congêneres;(c) Proibição de ausentar-se da 

Comarca sem autorização do Juízo;(d) Recolhimento domiciliar no período 

noturno durante toda semana, finais de semana, feriados e folga.O 

suspeito deverá ser advertido de que o descumprimento das condições 

impostas poderá acarretar decretação de prisão preventiva, nos termos 

do § 4, art. 282 do CPP (redação dada pela Lei Federal n. 12.403, de 

2011).RECOLHA-SE o mandado de prisão expedido em desfavor do réu, 

dando baixa no mesmo.Sem prejuízo, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 07 DE JUNHO DE 2018, às 13h30min (horário de 

Cuiabá-MT).INTIME-SE o réu e testemunhas.Ciência ao Ministério 

Público.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78456 Nr: 45-67.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darcy Rocha Queroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waltene José Moreira, Divina Arlene Moreira de 

Souza, Aguinaldo Jacson Moreira, Marciene José Moreira, Cirlene 

Aparecida Moreira, Cristiano Alves da Costa, Pedro Paulo Moreira, 

Florentino Francisco Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Diniz - OAB:GO 32.799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a certidão de fls. 26, REDESIGNO a audiência do dia 

06/06/2018 para o dia 27 de fevereiro de 2019, às 13h00min (Horário de 

MT).

 INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78967 Nr: 271-72.2018.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL PRIMAVERA DO 

LESTE - PRIMACREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Helena Vargas Paiva, Paulo Inacio Paiva, 

Paiva Transportes Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Ravanello - OAB:MT 3.291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que se encontram presentes os requisitos e a 

documentação necessária, nos termos da legislação vigente, e da Ordem 

de Serviço 01/2017, impulsiono a presente carta precatória a fim de que 

seja ela cumprida na forma ordenada, servindo a cópia de mandado, 

devendo a parte Autora efetuar o pagamento da diligência do meirinho, na 

forma do Provimento 7/2017-CGJ, juntando o comprovante nos autos da 

carta precatória, devolvendo-se, ao depois, com as anotações de 

costume.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 72864 Nr: 708-55.2014.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Lauri Francisco de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Requerida acerca da audiência designada para o dia 

2/8/2018, às 16h30min., na carta carta precatória nº 

904-74.2018.811.0012, distribuída para a 1ª Vara da comarca de Nova 

Xavantina, a ser realizada no prédio do Fórum, localizado na Rua 

Expedição Roncador Xingu, s/nº, Bairro: Setor Nova Xavantina, Cidade: 

Nova Xavantina-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 68629 Nr: 589-70.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Emiliana de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT 

11.283/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente impugnação, 

homologando o cálculo referente aos períodos apresentados às fl. 104, 

nos termos do art. 535, §3º, I do Código de Processo Civil;II. CONDENO a 

embargada ao pagamento das custas processuais e honorários de 

sucumbência, os quais fixo em 10% do proveito econômico, sendo este a 

diferença entre os cálculos apresentados e aqueles aqui homologados. 

SUSPENDO, porém, a cobrança, por ser o embargado beneficiário da 

justiça gratuita;III. EXPEÇAM-SE os respectivos RPV’s, independente de 

outra determinação.Publique-se. Intimem-se.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 71159 Nr: 434-28.2013.811.0106

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YDSTdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DO EXPOSTO, com base nos artigos 835, I, §1º e 854 do CPC, 

DEFIRO o pedido veiculado pela parte exequente às fls. 57/58, para o fim 

de autorizar a penhora sobre a quantia em dinheiro encontrada nas contas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102518/5/2018 Página 746 de 825



ou aplicações financeiras da parte executada, ESTADO DE MATO 

GROSSO, CNPJ’S especificados às fls. 57; até o valor de R$ 5.236.63 

(cinco mil duzentos e trinta e seis e sessenta e três centavos), o que 

deverá ser efetivado por meio da penhora online, via BACEN JUD. Com a 

juntada aos autos do Recibo de Protocolamento/ Detalhamento de Ordem 

Judicial de Bloqueio de Valores/Transferências/Desbloqueios e/ou 

Reiterações para Bloqueio de Valores, MANIFESTE-SE a parte exequente, 

em 10 (dez) dias.Caso seja confirmado o bloqueio de dinheiro em depósito 

ou aplicação financeira em nome do executado, considerar-se-á efetuada 

a penhora, valendo-se como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos, procedendo-se, em seguida, a 

intimação do executado para os fins legais, que pode se dar na pessoa de 

seu advogado, ou, na falta deste, pessoalmente.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 67386 Nr: 1017-23.2007.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciene Maria de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT 

11.283/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal 

Especializada do Instituto Nacional de Seguridade Social - OAB:

 I. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente impugnação, 

homologando o cálculo referente aos valores apresentados às fl. 

183-verso/184, nos termos do art. 535, §3º, I do Código de Processo 

Civil;II. CONDENO a embargada ao pagamento das custas processuais e 

honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do proveito econômico, 

sendo este a diferença entre os cálculos apresentados e aqueles aqui 

homologados. SUSPENDO, porém, a cobrança, por ser o embargado 

beneficiário da justiça gratuita;III. EXPEÇAM-SE os respectivos RPV’s, 

independente de outra determinação.Publique-se. Intimem-se.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 69353 Nr: 527-93.2010.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourival Alves da Vitória

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT 

11.283/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. INTIME-SE a parte impugnada para, querendo, apresentar réplica, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

II. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 72235 Nr: 372-51.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TFR, AFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kezia Alves de Paula Braga - 

OAB:MT 10.075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Magnum Moraes Nogueira - 

OAB:MT/11.082, Rafael Waldschmidt Maia - OAB:MT/16.887

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar pessoalmente a parte Exequente para que providencie o 

prosseguimento do feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção do 

processo e arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 73645 Nr: 256-11.2015.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transpotencia Transporte Ltda - ME, Anísio de 

Jesus, Tatianne Pereira Araujo de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiúla Müller Koenig - OAB:PR 

22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lidiane Teixeira de Sousa - 

OAB:GO 35.798

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Exequente para que manifeste quanto ao 

prosseguimento do feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção do 

processo e arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 77775 Nr: 792-51.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Miguel de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. INTIME-SE a parte autora, para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste quanto ao laudo de fls. 62/65, em seguida, abra-se prazo para o 

requerido.

 II. Em seguida, retornem os autos conclusos.

III. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 73152 Nr: 35-28.2015.811.0106

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Augusto Jordão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 Transcorrido o prazo acima sem manifestação das partes, tornar-se-á 

estável esta decisão e ficam intimadas as partes para, no prazo de 15 

(contados a partir da intimação desta decisão e simultaneamente ao prazo 

acima assinalado), informarem as provas que pretendem produzir, 

apresentando rol de testemunhas, se for o caso, sob pena de 

preclusão;III. Após, retorne o feito concluso para deliberação e 

designação de audiência de instrução e julgamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 72759 Nr: 620-17.2014.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTUIR BATISTA ROQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Faviano Branco - 

OAB:SP/342.587, Ricardo Nogueira - OAB:SP/211.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Yann Dieggo Souza 

Timótheo de Almeida - OAB:MT 12.025

 Nos termos da legislação vigente, e da Ordem de Serviço 01/2017, 

impulsiono o presente a fim de intimar as partes acerca do retorno dos 

autos do Egrégio Tribunal de Justiça Mato-grossense, providenciando 

naquilo que lhes competir no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 70209 Nr: 134-03.2012.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Gomes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - OAB:MT 

10.927
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar as Partes acerca das requisições de pagamento expedidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 76349 Nr: 816-16.2016.811.0106

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Diniz - OAB:GO 32.799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB:MG 78.069, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:MG 84.400

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que manifeste acerca do contido nas f. 

20-98 no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78428 Nr: 25-76.2018.811.0106

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HACR, KFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Yann Dieggo Souza Timótheo 

de Almeida - OAB:MT 12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE a Equipe Interprofissional (Assistente Social e Psicóloga) desta 

Comarca para que, no prazo de 20 (vinte) dias, realize Estudo 

Psicossocial do caso, informando, detalhadamente, as condições em que 

se encontra a criança e os requerentes.II. DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 08 DE JUNHO DE 2018, ÀS 15h00min (MT).III. 

CITE-SE a requerida e INTIMANDO-A da presente decisão, bem como para 

que compareçam à audiência de conciliação. Em caso de desinteresse na 

realização do ato, deverão apresentar manifestação neste sentido, nos 

termos do artigo 334, § 5º, do CPC;V. Sendo infrutífera a conciliação ficam 

os requeridos intimados para que apresentem resposta no prazo legal, 

nos termos do art. 335, caput, do CPC;VI. CIENTIFIQUE-SE o Ministério 

Público.VI. CUMPRA-SE com urgência, expedindo-se o 

necessário.Processe-se em segredo de justiça (NCPC, art. 189, II).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78131 Nr: 1006-42.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Gabriel de Moares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem 

sobre prestações vincendas).IV. ISENTO o INSS das custas judiciais, em 

face do determinado pela Lei Estadual n. 7.603 do Estado do Mato 

Grosso.V. DEIXO de remeter os autos para reexame necessário ao 

Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista que o 

direito controvertido não excede a 1.000 (mil) salários mínimos, art. 496, § 

3.º, inciso I, Código de Processo Civil.VI. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se o requerido, observando-se as prerrogativas processuais. Saem 

os presentes intimados.VII. Após, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado e 

ARQUIVE-SE o feito, com as anotações de praxe. CUMPRA-SE.Tópico 

síntese do julgado: a) o nome do segurado: RENATO GABRIEL DE 

MORAIS; b) o benefício concedido: aposentadoria por idade rural; c) a 

renda mensal atual: um salário mínimo; d) a data de início do benefício – 

DIB: 31.07.2017 (data do requerimento administrativo); e) a renda mensal 

inicial – RMI: a calcular pelo INSS; f) data do início do pagamento: a 

depender da intimação do INSS; g) prazo mínimo para cumprimento da 

presente decisão: 30 (trinta) dias”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 78463 Nr: 51-74.2018.811.0106

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ETZ, GdJT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que houve omissão na sentença, no que tange à expedição de 

certidão de honorários relativa à atuação no feito do advogado Douglas 

Rodrigues Martins.

Portanto, considerando que o advogado atuou no processo, e tendo em 

vista o seu encerramento precoce, EXPEÇA-SE certidão de honorários em 

favor do advogado dativo no valor de 04 URH;

 Após, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias.

INTIME-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 66096 Nr: 171-06.2007.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jerson Pereira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA ALESSANDRA FÁVERO 

ALVES - OAB:167.929/SP, Moacir Jesus Barboza - OAB:MT 10.753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de pedido de habilitação de herdeiros formulado por ALZIRA 

OSEIAS DE SANTANA PEREIRA LIMA.

A requerente alega em síntese que fora concedido ao Sr. Jeferson Pereira 

Lima o benefício previdenciário de aposentadoria por idade, porém, antes 

de receber o benefício, o Sra. Jeferson veio a óbito (fl.202).

 Requerer ao final a habilitação, informando que é a única e legítima 

sucessora do benefício em questão.

Ocorre, que na certidão de óbito consta que o Sr. Jeferson deixou 8 (oito) 

filhos: Aerecida Pereira de Lima, Zeni Anunciação Pereira de Lima, 

Geovane Pereira de Lima, Lucia Aparecida Pereira de Lima, Marcelo 

Pereira de Lima, Luzeni Maria Pereira de Lima, Itamar Pereira de Lima e 

Jorge Pereira Lima.

DECIDO.

De acordo com o art. 1.845 do Código Civil, são herdeiros necessários os 

descendentes, os ascendentes e o cônjuge.

 I. Diante do Exposto, considerando que o Sr. Jeferson aparentemente 

possuí herdeiros comprovados nos autos (certidão de óbito de fls. 202), 

por ora, o INDEFERIMENTO da habilitação do requerente é medida que se 

impõe.

II. INTIME-SE a parte autora para esclarecer os fatos quanto à habilitação 

dos demais sucessores, podendo apresentar termo de autorização ou 

renúncia em seu favor, relativamente aos sucessores maiores.

III. Após, retornem os autos conclusos para deliberação.

 IV. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 75256 Nr: 214-25.2016.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinda Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13.983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O requerido apresentou Recurso de Apelação em relação à sentença de 

fls. 59/62, com desistência condicionada à anuência da requerente (fls. 

66-verso), caso a requerente concordasse com a aplicação da Lei 

11.960/2009.

Em seguida, a requerente se manifestou concordando com a aplicação da 

Lei 11.960/2009, solicitando a homologação do acordo entre as partes e a 

intimação do requerido para devida implantação do beneficio.

Decido.

Dentre as maiores inovações trazidas pelo novo Código de Processo Civil, 

encontramos a possibilidade das Partes de, em comum acordo, 
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estipularem entre si algumas mudanças procedimentais, conforme 

estipulado no art. 190, caput, do NCPC:

“Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam 

autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular 

mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e 

convencionar sobre seus ônus, poderes, faculdades e deveres 

processuais, antes ou durante o processo.”

Ante o exposto, e dada à concordância da Recorrida quanto aos termos 

propostos pelo Recorrente (fls. 66/70 e 73), HOMOLOGO o pedido de 

desistência do recurso interposto pelo Recorrente.

Diante da ausência de reexame necessário, CERTIFIQUE-SE o trânsito em 

julgado da sentença.

Após, INTIME-SE o requerido para providenciar imediatamente a 

implantação do benefício concedido ao requerente, e comprovar nos 

autos, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa diária 

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais até o limite de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais).

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 68608 Nr: 570-64.2009.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eufrasio José Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilson Oliveira Evangelista - 

OAB:MG 101.093, Helio Maciel da Silva - OAB:MT 12.789/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente impugnação, 

homologando o cálculo referente aos valores apresentados às fl. 112/116, 

nos termos do art. 535, §3º, I do Código de Processo Civil;II. CONDENO o 

embargado ao pagamento das custas processuais e honorários de 

sucumbência, os quais fixo em 10% do proveito econômico, sendo este a 

diferença entre os cálculos apresentados e aqueles aqui homologados. 

SUSPENDO, porém, a cobrança, por ser o embargado beneficiário da 

justiça gratuita;III. EXPEÇAM-SE os respectivos RPV’s, independente de 

outra determinação.Publique-se. Intimem-se.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 68181 Nr: 143-67.2009.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:MT 10.753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º. No caso, o embargante opôs os 

embargos a fim de modificar a sentença, com relação à decisão adotada 

por este juízo ao acolher a data do DIB a partir da citação e não do 

ajuizamento da ação, deixando de justificar tais motivos, bem como quanto 

à data da aplicação da correção monetária. É nítido, assim, o caráter 

modificativo dos presentes embargos, uma vez que pretendem o reexame 

de matéria apreciada. Assim, não havendo omissão, contradição ou 

obscuridade a ser sanada, a improcedência dos embargos é medida que 

se impõe. I. Diante do exposto, nos termos da fundamentação, conheço os 

embargos de declaração e no mérito os REJEITO, posto que ausentes os 

requisitos do art. 1.022 do NCPC, mantendo-se a sentença de fls. 

127/128-verso inalterada. II. INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 73069 Nr: 20-59.2015.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doralice Lopes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilson Oliveira Evangelista - 

OAB:MG 101.093, Helio Maciel da Silva - OAB:MT 12.789/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que manifeste quanto ao contido na f. 

108-verso, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78132 Nr: 1007-27.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Terezinha Fernandes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a readequação da pauta de audiências, REDESIGNO a 

audiência do dia 09/05/2018 para o dia 08 de JUNHO de 2018, às 

15h30min (Horário de MT).

 INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78765 Nr: 173-87.2018.811.0106

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estelamar Terezinha Brunetta Hamida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Jose Lins e Silva Alvarez Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Batista Damásio - 

OAB:MT 7.222/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente processo a fim 

de intimar a parte Autora para que manifeste quanto ao cumprimento do 

ato deprecado, bem como para efetue o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, observando o contido no 

Provimento 7/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78522 Nr: 80-27.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMdS, LTdS, LTdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DTdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a readequação da pauta de audiências, REDESIGNO a 

audiência do dia 09/05/2018 para o dia 08 de JUNHO de 2018, às 

08h30min (Horário de MT).

 INTIMEM-SE as partes.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 74502 Nr: 633-79.2015.811.0106

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ercília Rocha Medrado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Federal 

Especializada do Instituto Nacional de Seguridade Social - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo de Souza - OAB:MT 

11.283/A

 I. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente impugnação, 

homologando o cálculo referente aos valores apresentados às fl. 06/07, 
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nos termos do art. 535, §3º, I do Código de Processo Civil;II. CONDENO o 

embargado ao pagamento das custas processuais e honorários de 

sucumbência, os quais fixo em 10% do proveito econômico, sendo este a 

diferença entre os cálculos apresentados e aqueles aqui homologados. 

SUSPENDO, porém, a cobrança, por ser o embargado beneficiário da 

justiça gratuita;III. EXPEÇAM-SE os respectivos RPV’s, independente de 

outra determinação.Publique-se. Intimem-se.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thiago Cordero Pivotto

 Cod. Proc.: 69103 Nr: 279-30.2010.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laudemira Geraldo de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:MT 10.753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I. Tendo em a manifestação de fls. 105/106, intime-se a parte requerida 

para promover a implantação do beneficio e comprovar nos autos, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação de multa diária.

II. Cumpra-se, expedindo o necessário, com a urgência que o caso requer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 74925 Nr: 55-82.2016.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Davi Luiz Inácio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Câmara Municipal de Novo São Joaquim-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Misael Luiz Inácio - 

OAB:MT/12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Recebo a emenda à inicial.

RETIFIQUE-SE o polo passivo na capa dos autos e CITE-SE o requerido 

para, querendo, contestar a ação no prazo de 30 (trinta) dias, ciente que, 

não contestada à ação, se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados na inicial (NCPC, arts. 335 e 344).

Dado à natureza da demanda, deixo de designar audiência de conciliação 

neste momento. Caso as partes tenham interesse em conciliar, 

manifestem-se expressamente.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 76922 Nr: 207-96.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anísio de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Portal do Araguaia Comércio Atacadista de 

Produtos Alimentícios Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INDEFIRO os pedidos de tutela provisória.Em termos de prosseguimento 

do feito, DETERMINO:I. NOTIFIQUE-SE, o juízo da 1ª Vara da Comarca de 

Nova Xavantina, informando nos autos de código 62570 – Busca e 

Apreensão, informando que o bem ali discutido está em posse do autor do 

presente feito, remetendo-se cópias desta decisão ao Ministério Público 

daquela comarca, uma vez que, em sede de contestação, a aqui requerida 

teria dito que o bem e sua carga haviam sido roubados, fls. 38 destes 

autos e fls. 54 dos autos de Nova Xavantina.II. DESIGNO audiência de 

tentativa de conciliação para o dia 08 de JUNHO DE 2018 às 09h00 

(horário de MT).III. CITE-SE a requerida INTIMANDO-A da presente decisão, 

bem como para que compareça à audiência de conciliação. Em caso de 

desinteresse na realização do ato, deverá apresentar manifestação neste 

sentido, nos termos do artigo 334, § 5º, do CPC;IV. Não comparecendo à 

audiência de conciliação ou sendo esta infrutífera, fica a requerida 

intimada para apresentar resposta no prazo legal, nos termos do art. 335, 

inciso I, do CPC.V. INTIME-SE a parte autora.VI. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 69139 Nr: 304-43.2010.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Gouveia dos Santos, Carlos Royttmen Pires da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Eustaquio Nunes da Silva, Eslene 

Aparecida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13.983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wallace Ribeiro Braga - 

OAB:MT 5.887/B

 INTIME-SE a parte autora pessoalmente e o seu advogado via DJE, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê andamento ao feito, sob pena de 

extinção sem julgamento de mérito.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 22084 Nr: 27-32.2007.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldir José Lemos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA ao flagrado WALDIR 

JOSÉ LEMOS e FIXO as seguintes medidas:(a) Comparecimento mensal em 

Juízo para informar e justificar suas atividades;(b) Proibição de frequência 

a determinados lugares: bares, prostíbulo e estabelecimentos 

congêneres;(c) Proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização do 

Juízo;(d) Recolhimento domiciliar no período noturno durante toda semana, 

finais de semana, feriados e folga.O suspeito deverá ser advertido de que 

o descumprimento das condições impostas poderá acarretar decretação 

de prisão preventiva, nos termos do § 4, art. 282 do CPP (redação dada 

pela Lei Federal n. 12.403, de 2011).RECOLHA-SE o mandado de prisão 

expedido em desfavor do réu, dando baixa no mesmo.Sem prejuízo, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 07 DE JUNHO DE 

2018, às 13h30min (horário de Cuiabá-MT).INTIME-SE o réu e 

testemunhas.Ciência ao Ministério Público.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 78151 Nr: 1016-86.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 Nos termos da legislação vigente, e do art. 789 da CNGC, impulsiono o 

presente processo abrindo vista ao autor para querendo, apresentar 

réplica à contestação, no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010001-73.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)
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CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Número do 

Processo: 8010001-73.2015.8.11.0106, : Espécie: PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[LIQUIDAÇÃO / CUMPRIMENTO / 

EXECUÇÃO]. REQUERENTE: YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE 

ALMEIDA REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ 

MT Consta do Id. 9536029 o bloqueio realizado em favor da exequente. O 

executado não apresentou impugnação e autos vieram conclusos para 

sentença. Logo, verifica-se que o executado cumpriu integralmente com a 

sua obrigação, razão pela qual o processo deve ser extinto, nos termos 

do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: II - a obrigação for satisfeita; Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO o processo com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. EXPEÇA-SE alvará em favor do exequente, conforme por 

ele solicitado. Após, ARQUIVEM-SE os autos, independentemente de nova 

determinação, com as baixas de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010034-92.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010034-92.2017.8.11.0106; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

IZABEL FERREIRA DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: NEXTEL 

TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos, etc. O valor exequendo encontra-se 

integralmente consignado em juízo e não havendo insurgência das partes, 

nos termos do artigo 924, II do Código de Processo Civil, reconheço como 

satisfeito o crédito reivindicado e, consequentemente, julgo extinta a 

presente execução. Expeça-se alvará em favor da parte credora, 

conforme consta na petição ID n. 11928867 Após, arquive-se. À 

consideração do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Novo São Joaquim -MT, data da assinatura digital. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010362-56.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

PABLINA TEIXEIRA DOS REIS LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Parte Autora: 

EXEQUENTE: PABLINA TEIXEIRA DOS REIS LEITE Parte Ré: EXECUTADO: 

TIM CELULAR S.A. EXPEÇA-SE alvará em favor do advogado da parte 

autora para levantamento dos valores incontroversos já depositados. 

INTIME-SE a parte autora para que se manifeste sobre os valores 

depositados dando quitação ou requerendo o que de direito em termos de 

prosseguimento. Com a manifestação, RETORNEM os autos conclusos. 

CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010137-02.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DARCK SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO 

JOAQUIM CERTIDÃO Certifico e dou fé que o recurso (ID 11682068) foi 

protocolizado tempestivamente. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO 

G e s t o r  d e  S e c r e t a r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________________ IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente 

processo, a fim de intimar o(a) Recorrido(a) para que apresente, 

querendo, contrarrazões no prazo de dez dias. GABRIEL HENRIQUE DE 

OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria SEDE DO FÓRUM: Rua 31 de março, 

550, Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Novo São Joaquim-MT, CEP: 

78625-000, Telefone: (66)3479-1355.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010140-54.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR SOARES JARDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO 

JOAQUIM CERTIDÃO Certifico e dou fé que o recurso (ID 11682656) foi 

protocolizado tempestivamente. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO 

G e s t o r  d e  S e c r e t a r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________________ IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente 

processo, a fim de intimar o(a) Recorrido(a) para que apresente, 

querendo, contrarrazões no prazo de dez dias. GABRIEL HENRIQUE DE 

OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria SEDE DO FÓRUM: Rua 31 de março, 

550, Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Novo São Joaquim-MT, CEP: 

78625-000, Telefone: (66)3479-1355.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010130-10.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ERONDINO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO 

JOAQUIM CERTIDÃO Certifico e dou fé que o recurso (ID 11716835) foi 

protocolizado tempestivamente. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO 

G e s t o r  d e  S e c r e t a r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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_________________________________________ IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente 

processo, a fim de intimar o(a) Recorrido(a) para que apresente, 

querendo, contrarrazões no prazo de dez dias. GABRIEL HENRIQUE DE 

OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria SEDE DO FÓRUM: Rua 31 de março, 

550, Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Novo São Joaquim-MT, CEP: 

78625-000, Telefone: (66)3479-1355.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010132-77.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ARAUJO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO 

JOAQUIM CERTIDÃO Certifico e dou fé que o recurso (ID 11740316) foi 

protocolizado tempestivamente. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO 

G e s t o r  d e  S e c r e t a r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________________ IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente 

processo, a fim de intimar o(a) Recorrido(a) para que apresente, 

querendo, contrarrazões no prazo de dez dias. GABRIEL HENRIQUE DE 

OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria SEDE DO FÓRUM: Rua 31 de março, 

550, Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Novo São Joaquim-MT, CEP: 

78625-000, Telefone: (66)3479-1355.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010141-39.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

VANDAIR GOMES TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO 

JOAQUIM CERTIDÃO Certifico e dou fé que o recurso (ID 11740368) foi 

protocolizado fora do prazo legal. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO 

G e s t o r  d e  S e c r e t a r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________________ IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente 

processo, a fim de intimar o(a) Recorrido(a) para que apresente, 

querendo, contrarrazões no prazo de dez dias. GABRIEL HENRIQUE DE 

OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria SEDE DO FÓRUM: Rua 31 de março, 

550, Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Novo São Joaquim-MT, CEP: 

78625-000, Telefone: (66)3479-1355.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010131-92.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

OZITA FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO 

JOAQUIM CERTIDÃO Certifico e dou fé que o recurso (ID 11696376) foi 

protocolizado tempestivamente. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO 

G e s t o r  d e  S e c r e t a r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________________ IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente 

processo, a fim de intimar o(a) Recorrido(a) para que apresente, 

querendo, contrarrazões no prazo de dez dias. GABRIEL HENRIQUE DE 

OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria SEDE DO FÓRUM: Rua 31 de março, 

550, Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Novo São Joaquim-MT, CEP: 

78625-000, Telefone: (66)3479-1355.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010161-30.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

SINOMAR GONCALVES DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVO 

SÃO JOAQUIM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO 

JOAQUIM CERTIDÃO Certifico e dou fé que o recurso (ID 11716936) foi 

protocolizado tempestivamente. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO 

G e s t o r  d e  S e c r e t a r i a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________________ IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente 

processo, a fim de intimar o(a) Recorrido(a) para que apresente, 

querendo, contrarrazões no prazo de dez dias. GABRIEL HENRIQUE DE 

OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria SEDE DO FÓRUM: Rua 31 de março, 

550, Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: Novo São Joaquim-MT, CEP: 

78625-000, Telefone: (66)3479-1355.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 74473 Nr: 614-73.2015.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose dos Santos, Sebastião Silva Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Zélia Martini Nogueira - 

OAB:MT 7.675

 CONSEG, o qual deverá realizar a venda e destinação do valor 

arrecadado, documentando cada etapa do procedimento, sob pena de 

responsabilização de seus agentes.Verifico, porém, que não consta dos 

autos qualquer avaliação da madeira apreendida, razão pela qual, 

condiciono a expedição do respectivo termo de doação à apresentação de 

avaliação. NOTIFIQUE-SE a autoridade policial e o representante do 

CONSEG para que que apresentem laudo de avaliação.Com a juntada da 

avaliação, retorne o feito concluso para lavratura do termo de 

doação.Ciência ao Ministério Público.

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79405 Nr: 799-42.2018.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA SÃO GABRIEL LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON FABIO PERDOMO DOS 

REIS - OAB:117802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Comprove a parte autora o recolhimento das custas e taxas judiciais, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 75557 Nr: 1878-90.2017.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:MT5835A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

BANCO BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, 

devidamente identificado e representado, requer, por intermédio desta 

ação a Busca e Apreensão de um veículo marca TOYOTA, modelo ETIOS 

HBX 13LMT ano de fabricação 2016/2017, chassi 9BRK19BT5H2074850, 

placa QBB1432, cor BRANCA e renavam nº 1093352911, com fulcro no 

Decreto Lei nº 911, de 1º.10.69, em face de ODAIR MARTINS DA SILVA, 

também qualificado nos autos.

O requerente celebrou um contrato com o requerido, e este adquiriu o 

veículo descrito e caracterizado em contrato de alienação fiduciária.

Juntou os documentos de fls. 05/52.

Deferida a tutela liminar e determinada a citação do requerido, fl. 55.

O bem foi apreendido e entregue em mãos do representante da parte 

requerente, conforme Auto de Apreensão de fl. 67.

A requerente atravessou petição informando que as partes transigiram 

extrajudicialmente, sendo que o requerido pagou o valor R$ 10.121,76 

(dez mil, cento e vinte reais e setenta e seis centavos) para as parcelas 

de 12/06/2017 a 11/09/2017, pugnando pela extinção do feito, fl. 72.

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO. DECIDO.

Tendo em vista que o requerido não foi citado, torna-se viável a extinção 

do feito pela desistência da parte autora, nos termos do art. 485, §4º, CPC.

Ante o exposto, homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação nos termos do artigo art. 485, inciso VIII, do 

NCPC e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

 Intime-se a parte requerida para promover a retirada do bem no endereço 

informado pela requerente às fls. 80/81.

Publique-se.

Intimem-se.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 78178 Nr: 55-47.2018.811.0095

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ALDINEI ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, diante do exposto, com a informação de que não é possível a 

entrega de 12 (DOZE) caixas do medicamento KEPPRA 750mg de uma só 

vez, sendo necessária a apresentação de receituário médico para a 

entrega de 02 (DUAS) caixas do referido medicamento, DETERMINO a 

INTIMAÇÃO da parte autora para que realize a retirada do medicamento 

MENSALMENTE até o fim do tratamento, devendo toda vez que for retirá-lo 

ENTREGAR RECEITUÁRIO MÉDICO com a prescrição de 02 (DUAS) 

CAIXAS de KEPPRA 750mg com 30 comprimidos, sendo o suficiente para 

um mês (60 comprimidos).Ciência ao Ministério Público da decisão e sobre 

os fatos apresentados e para que, caso quiser, requeira o que entender 

de direito.INTIME-SE.Às providências.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79616 Nr: 914-63.2018.811.0095

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JDMDS, MIRIAN DE MAGALHÃES FAVARETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEL DOMINGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o declínio da competência do presente feito para esta 

Comarca, conforme fls. 60/61, recebe os presentes autos para tramitação 

e julgamento por este juízo.

Ademais, ACOLHO cota do MP de fls. 58 e DETERMINO a INTIMAÇÃO do 

executado por meio de carta precatória para, no prazo de três (03) dias, 

efetuar o pagamento da verba alimentar vencida e não paga no curso da 

presente execução (referente aos meses indicados na tabela à fl.49-51), 

comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena 

de ser decretada sua prisão civil nos termos do art. 528, § 3º, do 

CPC/2015.

Expeça-se a referida carta precatória.

Às providências. Intime-se.

CUMPRA-SE.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 60570 Nr: 485-09.2012.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patrícia Medeiros Romualdo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PATRÍCIA MEDEIROS ROMUALDO, Cpf: 

05550851121, Rg: 20145012, Filiação: Jucemara Medeiros e Dirceu Brioni 

Romualdo, data de nascimento: 21/08/1993, brasileiro(a), natural de Alta 

Floresta-MT, casado(a), auxiliar de serviços gerais, Telefone 9229-1430. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Vistos etc. O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em 

face de Patrícia Medeiros Romualdo, devidamente qualificado nos autos, 

imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 129, caput, do Código 

Penal. Em audiência realizada em 15.10.2014 foi proposta e aceita pela 

acusada a suspensão do processo, pelo prazo de dois anos, 

submetendo-se às condições impostas. É o relatório. Fundamento e 

decido. É de se observar que a soma da pena mínima cominada ao delito 

imputado a acusada resulta em 01 (um) ano, razão pela qual o caso em 

testilha enquadrou-se no benefício previsto no art. 89 da Lei 9.099/95, 

suspendendo-se o processo pelo prazo de 02 (dois) anos. Ocorre que, 

transcorrido o período de prova, não houve a revogação do benefício, 

extinguindo, por conseguinte, a punibilidade, a teor do que dispõe o art. 89, 

§ 5° da Lei 9.099/95. Ante o exposto, julgo por sentença extinta a 

punibilidade da denunciada Patrícia Medeiros Romualdo, qualificada nos 

autos, com fundamento no art. 89, § 5° da Lei 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos, com as devidas anotações, dando-se 

baixa na distribuição. Notifique-se o Ministério Público. P. R. I.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALACIR ANTÔNIO DA 

CÁS, digitei.
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Paranaíta, 20 de fevereiro de 2018

Marcia Marçal de Mendonça Monteiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 34730 Nr: 745-33.2005.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim de Souza Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOAQUIM DE SOUZA GOMES, Filiação: 

José de Souza Gomes e Vecentina Batista Macedo, brasileiro(a), natural 

de Água Boa-MG, casado(a), garimpeiro. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, 

com fulcro no artigo 107, IV, artigo 109, inciso II, e no artigo 110, § 1º, 

todos do Código Penal, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO em perspectiva em 

favor do autor do fato, em virtude da ausência da condição da ação 

consistente no interesse de agir face a inutilidade da presente ação 

penale, por consequência, JULGO O FEITO EXTINTO.Intime-se, sendo a 

intimação do acusado por edital, uma vez que desnecessária a intimação 

pessoal do acusado, nos termos da CNGC.Cumpridas as formalidades 

legais, arquivem-se, procedendo-se as baixas e anotações necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ALACIR ANTÔNIO DA 

CÁS, digitei.

Paranaíta, 19 de fevereiro de 2018

Marcia Marçal de Mendonça Monteiro Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 14102 Nr: 71-94.2001.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Figueiredo da Hora, Waldemar 

Alexandre de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111-B/MT, Lucilei Volpe - OAB:3240/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 318 quanto à intimação da parte executada referente 

ao valor bloqueado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 75559 Nr: 1880-60.2017.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:MT5835A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

BANCO BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, 

devidamente identificado e representado, requer, por intermédio desta 

ação a Busca e Apreensão de um veículo marca FIAT, modelo STRADA 

WORKING, ano de fabricação 2015/2016, chassi 9BD57814UGB017340, 

placa QBX9965, cor BRANCA e renavam nº 1056721194, com fulcro no 

Decreto Lei nº 911, de 1º.10.69, em face de ODAIR MARTINS DA SILVA, 

também qualificado nos autos.

O requerente celebrou um contrato com o requerido, e este adquiriu o 

veículo descrito e caracterizado em contrato de alienação fiduciária.

Juntou os documentos de fls. 06/54.

Deferida a tutela liminar e determinada a citação do requerido, fls. 57/58.

A requerente atravessou petição informando que as partes transigiram 

extrajudicialmente, sendo que o requerido pagou o valor R$ 4.417,39 

(Quatro mil, quatrocentos e dezessete reais e trinta e nove centavos) para 

as parcelas de 10/05/2017 a 10/07/2017, pugnando pela extinção do feito, 

fl. 65.

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO. DECIDO.

Tendo em vista que o requerido não foi citado, torna-se viável a extinção 

do feito pela desistência da parte autora, nos termos do art. 485, §4º, CPC.

Ante o exposto, homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação nos termos do artigo art. 485, inciso VIII, do 

NCPC e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

 Publique-se.

Intimem-se.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 76112 Nr: 2226-11.2017.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora em termos de prosseguimento do feito, no prazo 

de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79219 Nr: 669-52.2018.811.0095

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EFR, LVRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO RICARDO SCHAVAREN 

- OAB:16592

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o causídico da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informar nos autos o atual endereço da requerente, ante a informação de 

que está residindo no município de Guarantã do Norte-MT.

Após, conclusos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64578 Nr: 1157-46.2014.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM SANTOS DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - OAB:MT 

nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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 Trata-se de ação previdenciária que JOAQUIM SANTOS DO CARMO 

pleiteia a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez com 

pedido de antecipação de tutela, em face de INSS.

 Com a inicial, vieram os documentos de fls. 08/23.

 Sendo deferido o pedido de assistência judiciária gratuita, fls. 27/28.

 Realização de perícia médica, com a apresentação do Laudo médico, 

fls.106/109.

Manifestação da parte autora, pugnando pelo deferimento da tutela 

antecipada, fls. 120/121.

Vieram-me os autos conclusos.

É o que cumpria relatar. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do requerimento expresso da parte autora, preenchidos os 

requisitos do artigo 300 do NCPC, tendo em vista que o laudo médico 

acostado aos autos dá conta que o autor é portador de moléstia grave, 

com incapacidade total e permanente para o trabalho, tratando de verba 

de índole alimentar, DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA E DETERMINO que o 

requerido INSS proceda à imediata implantação do benefício previdenciário 

escopo destes autos, fixando prazo de 30 (trinta) dias após sua 

comunicação por ofício (CNGC), pena de multa diária no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais) revertida em favor da parte autora.

CITE-SE ainda a Autarquia para contestar a presente ação, sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial.

Expeça-se o necessário.

 Às providências. Expeça-se. Cumpra-se.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41339 Nr: 1087-25.2012.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudia Menegais Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hadan Felipe Porfirio - 

OAB:13715

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT/19.081-A, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:MT/14-258-A

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

606,57 (seiscentos e seis reais e cinquenta e sete centavos), a que foi 

condenada nos termos da r. sentença de folhas 116/125. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 

193,17 (cento e noventa e três reais e dezessete centavos), para fins de 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ON LINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF ou CNPJ 

do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) na Central 

de Arrecadação e Arquivamento do Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43760 Nr: 1877-72.2013.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abadia Borges Marinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviani Mantovani Carrenho 

Bertoni - OAB:MT/8308-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Nos termos do artigo 11 da resolução nº CJF-RES-2017/000458 de 04 de 

outubro de 2017, intime-se as partes para manifestarem-se acerca do 

inteiro teor do ofício requisitório expedido, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, venham-me os autos para 

assinatura do RPV.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 03 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17976 Nr: 942-37.2010.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cícera Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Nos termos do artigo 11 da resolução nº CJF-RES-2017/000458 de 04 de 

outubro de 2017, intime-se as partes para manifestarem-se acerca do 

inteiro teor do ofício requisitório expedido, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, venham-me os autos para 

assinatura do RPV.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 03 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 15842 Nr: 510-52.2009.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Genezia Pereira dos Santos - Falecida, Ademir dos 

Santos, Gedalia Santos, Juarez Pereira dos Santos, João dos Santos, 

Jose dos Santos, Lucineide dos Santos, Maria Aparecida dos Santos, 

Luciene dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Nos termos do artigo 11 da resolução nº CJF-RES-2017/000458 de 04 de 

outubro de 2017, intime-se as partes para manifestarem-se acerca do 

inteiro teor do ofício requisitório expedido, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, venham-me os autos para 

assinatura do RPV.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 03 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16277 Nr: 952-18.2009.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lazaro Batista Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11.045-A, Fernando Baldan Neto - OAB:MT/13088-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102518/5/2018 Página 755 de 825



 Vistos em correição.

Nos termos do artigo 11 da resolução nº CJF-RES-2017/000458 de 04 de 

outubro de 2017, intime-se as partes para manifestarem-se acerca do 

inteiro teor do ofício requisitório expedido, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, venham-me os autos para 

assinatura do RPV.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 03 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6604 Nr: 719-94.2004.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Borges de Anicesio - Falecido, Necy Borges de 

Morais, Silvânia Moraes de Anicésio Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A/MT, Carlos Gilberto de Oliveira - OAB:133404/SP, 

Gilberto Machado Custódio - OAB:MT/6.435, José Carlos Carvalho 

Júnior - OAB:5.646/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josemary Cançado - 

Procurador Federal - OAB:4127-A-MT

 Vistos em correição.

Nos termos do artigo 11 da resolução nº CJF-RES-2017/000458 de 04 de 

outubro de 2017, intime-se as partes para manifestarem-se acerca do 

inteiro teor do ofício requisitório expedido, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, venham-me os autos para 

assinatura do RPV.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 03 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40952 Nr: 701-92.2012.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odalia Ferreira de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Sayuri Ueda Miqueloti - 

OAB:MT/8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Nos termos do artigo 11 da resolução nº CJF-RES-2017/000458 de 04 de 

outubro de 2017, intime-se as partes para manifestarem-se acerca do 

inteiro teor do ofício requisitório expedido, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, venham-me os autos para 

assinatura do RPV.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 03 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17934 Nr: 900-85.2010.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lúcia dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Nos termos do artigo 11 da resolução nº CJF-RES-2017/000458 de 04 de 

outubro de 2017, intime-se as partes para manifestarem-se acerca do 

inteiro teor do ofício requisitório expedido, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, venham-me os autos para 

assinatura do RPV.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 03 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40890 Nr: 639-52.2012.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Zilda Ferreira Moreira - Falecida, Eliomar Ferreira 

Moreira, Lelia Ferreira Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Nos termos do artigo 11 da resolução nº CJF-RES-2017/000458 de 04 de 

outubro de 2017, intime-se as partes para manifestarem-se acerca do 

inteiro teor do ofício requisitório expedido, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, venham-me os autos para 

assinatura do RPV.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 03 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17306 Nr: 267-74.2010.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria da Conceição da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Nos termos do artigo 11 da resolução nº CJF-RES-2017/000458 de 04 de 

outubro de 2017, intime-se as partes para manifestarem-se acerca do 

inteiro teor do ofício requisitório expedido, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, venham-me os autos para 

assinatura do RPV.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 03 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 15996 Nr: 669-92.2009.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coraci Borges Furtado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Nos termos do artigo 11 da resolução nº CJF-RES-2017/000458 de 04 de 

outubro de 2017, intime-se as partes para manifestarem-se acerca do 

inteiro teor do ofício requisitório expedido, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, venham-me os autos para 

assinatura do RPV.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 03 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 9665 Nr: 1445-34.2005.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Bonato de Toledo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio José Pancotti - 

OAB:60.957, Luzia Stella Muniz - OAB:MT/4273/B, Patricia Broim 

Pancotti - OAB:180.767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Nos termos do artigo 11 da resolução nº CJF-RES-2017/000458 de 04 de 

outubro de 2017, intime-se as partes para manifestarem-se acerca do 

inteiro teor do ofício requisitório expedido, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, venham-me os autos para 

assinatura do RPV.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 03 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10070 Nr: 1073-85.2005.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tomazia Santos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio José Pancotti - 

OAB:60.957, Luzia Stella Muniz - OAB:MT/4273/B, Patricia Broim 

Pancotti - OAB:180.767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Nos termos do artigo 11 da resolução nº CJF-RES-2017/000458 de 04 de 

outubro de 2017, intime-se as partes para manifestarem-se acerca do 

inteiro teor do ofício requisitório expedido, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, venham-me os autos para 

assinatura do RPV.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 03 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45438 Nr: 1199-23.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunice Augusto Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Nos termos do artigo 11 da resolução nº CJF-RES-2017/000458 de 04 de 

outubro de 2017, intime-se as partes para manifestarem-se acerca do 

inteiro teor do ofício requisitório expedido, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, venham-me os autos para 

assinatura do RPV.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 03 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16286 Nr: 961-77.2009.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José dos Santos Vicente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11.045-A, Fernando Baldan Neto - OAB:MT/13088-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oldack Alves da Silva Neto - 

OAB:2.864/GO

 Vistos em correição.

Nos termos do artigo 11 da resolução nº CJF-RES-2017/000458 de 04 de 

outubro de 2017, intime-se as partes para manifestarem-se acerca do 

inteiro teor do ofício requisitório expedido, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, venham-me os autos para 

assinatura do RPV.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 03 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16427 Nr: 1103-81.2009.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Amância Rodrigues Bueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oldack Alves da Silva Neto - 

OAB:2.864/GO

 Vistos em correição.

Nos termos do artigo 11 da resolução nº CJF-RES-2017/000458 de 04 de 

outubro de 2017, intime-se as partes para manifestarem-se acerca do 

inteiro teor do ofício requisitório expedido, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, venham-me os autos para 

assinatura do RPV.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 03 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40885 Nr: 635-15.2012.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudia Mariano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Sayuri Ueda Miqueloti - 

OAB:MT/8877/B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Nos termos do artigo 11 da resolução nº CJF-RES-2017/000458 de 04 de 

outubro de 2017, intime-se as partes para manifestarem-se acerca do 

inteiro teor do ofício requisitório expedido, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, venham-me os autos para 

assinatura do RPV.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 03 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54360 Nr: 575-03.2016.811.0022

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil Leasing S.A - Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Viana Ramil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Jassen Nogueira 

- OAB:19.081-A MT, Servio Túlio de Barcelos - OAB:MT/14-258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o feito intimando o patrono do autor, para que no prazo de 05 

(cinco) dias manifeste nos autos acerca da correspondência devolvida 

ref. 35.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47737 Nr: 2133-78.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora Araújo 

Ramos - OAB:MT/12776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o feito intimando a patrona da exequente, para que no prazo de 

05 (cinco) dias manifeste sobre a juntada da carta precatória ref. 68, a 

qual foi anexada recibo de pagamento de parcelas vencidas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 15040 Nr: 1338-82.2008.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eneias Santana da Silva, Alexandre Paranhos Crispim, 

Walter Crispim Prates

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Renato Jabur, Tokio Marine 

Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danillo Henrique Fernandes - 

OAB:9866, Ricardo Alves Athaide - OAB:MT/11.858-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula dos Santos - 

OAB:11.620-B, Anderson Pablo Pereira Camargo - OAB:MT/15222, 

Jeancarlo Ribeiro - OAB:7179, Rodrigo Pouso Miranda - 

OAB:12333/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo requerido Marcelo 

Renato Jabur às fls. 560/562, visando suprir a contradição e a omissão na 

sentença retro.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Os embargos foram interpostos no prazo de cinco dias previsto no artigo 

1.023, do Código de Processo Civil.

Os Pressupostos dos embargos de declaração é a correção de erro 

material, obscuridade, omissão ou pontos contraditórios existentes nas 

decisões, sentenças e acórdãos.

Pois bem.

Após atenta análise ao recurso oposto pelo embargante, não verifico a 

existência de qualquer contradição e omissão na sentença proferida às 

fls. 549/559.

Os fundamentos expostos nos embargos de declaração visam, tão 

somente, a reconsideração da decisão de mérito e não sanar qualquer 

contradição e/ou omissão.

Diante disso, uma vez que apenas o erro material, as omissões, 

contradições e obscuridades previstas no artigo 1.023 do Código de 

Processo Civil, dão ensejo à oposição de embargos, o presente recurso 

não deve prosperar neste ponto, devendo o embargante, caso queira, 

obter modificação do decisum por meio de outra via, que não a ora 

intentada, devendo a decisão persistir tal como está lançada.

Pelos argumentos acima expostos, CONHEÇO dos embargos de fls. 

560/562 e, REJEITOU-OS, visto que, na sentença proferida às fls. 549/559, 

não se vislumbra qualquer erro material, contradição, obscuridade ou 

omissão.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Intimem-se os requeridos para apresentarem contrarrazões ao recurso 

interposto pela parte autora, no prazo de 15 dias.

 Após, decorrido o prazo supra, nos termos do artigo 1.010, § 3°, do 

Código de Processo Civil, proceda-se com a remessa dos autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as devidas 

cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41781 Nr: 55-48.2013.811.0022

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isaac Oliveira Espírito Santo, João Fidelis do Espírito 

Santo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Augusto de Castro Monte, Mirna 

Aparecida Thomé Monte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agenor Sales Fernandes - 

OAB:11.607-A, Alinny Moraes Sales Fernandes - OAB:15.313-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE BARRETO ALBERT 

- OAB:19618/O, Marcelo Bertoldo Barchet - OAB:5665/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelos requerentes às fls. 

41781, visando suprir a contradição e a omissão na sentença retro.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Os embargos foram interpostos no prazo de cinco dias previsto no artigo 

1.023, do Código de Processo Civil.

Os Pressupostos dos embargos de declaração é a correção de erro 

material, obscuridade, omissão ou pontos contraditórios existentes nas 

decisões, sentenças e acórdãos.

Pois bem.

Após atenta análise ao recurso oposto pelo embargante, verifico a 

existência de tão somente de obscuridade na sentença proferida às fls. 

291/297, referente apenas sob qual valor deve recair os honorários 

advocatícios.

Com relação a má interpretação do requerente se a verba honorário fixada 

em 15% se refere apenas a ação principal ou também a reconvenção, a 

sentença ao fixar os honorários advocatícios levou em consideração a 

improcedência da ação principal e a procedência do pedido de 

reconvenção.

Pelos argumentos acima expostos, CONHEÇO dos embargos de fls. 

299/303 e, ACOLHO-OS EM PARTE, para retificar a parte omissão da 

sentença:

“Em consequência, condeno os requerentes/reconvindos ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como na verba honorária, que 

fixo em 15% sob o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil.”

Suprimindo a obscuridade existente, cumpram-se as determinações da 

sentença retro.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40951 Nr: 700-10.2012.811.0022

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Ciro Pedroso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Nos termos do artigo 11 da resolução nº CJF-RES-2017/000458 de 04 de 

outubro de 2017, intime-se as partes para manifestarem-se acerca do 

inteiro teor do ofício requisitório expedido, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, venham-me os autos para 

assinatura do RPV.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 03 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43178 Nr: 1409-11.2013.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ubaldino Oliveira Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Viviani Mantovani Carrenho 

Bertoni - OAB:MT/8308-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Nos termos do artigo 11 da resolução nº CJF-RES-2017/000458 de 04 de 

outubro de 2017, intime-se as partes para manifestarem-se acerca do 

inteiro teor do ofício requisitório expedido, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, venham-me os autos para 

assinatura do RPV.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 03 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41706 Nr: 1453-64.2012.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Resende da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Nos termos do artigo 11 da resolução nº CJF-RES-2017/000458 de 04 de 

outubro de 2017, intime-se as partes para manifestarem-se acerca do 

inteiro teor do ofício requisitório expedido, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, venham-me os autos para 

assinatura do RPV.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 03 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41107 Nr: 856-95.2012.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria dos Anjos Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Nos termos do artigo 11 da resolução nº CJF-RES-2017/000458 de 04 de 

outubro de 2017, intime-se as partes para manifestarem-se acerca do 

inteiro teor do ofício requisitório expedido, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, venham-me os autos para 

assinatura do RPV.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 03 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42199 Nr: 461-69.2013.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valentina Rodrigues Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A/MT, João Faustino Neto - OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Nos termos do artigo 11 da resolução nº CJF-RES-2017/000458 de 04 de 

outubro de 2017, intime-se as partes para manifestarem-se acerca do 

inteiro teor do ofício requisitório expedido, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, venham-me os autos para 

assinatura do RPV.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 03 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16023 Nr: 706-22.2009.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juvelina Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Nos termos do artigo 11 da resolução nº CJF-RES-2017/000458 de 04 de 

outubro de 2017, intime-se as partes para manifestarem-se acerca do 

inteiro teor do ofício requisitório expedido, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, venham-me os autos para 

assinatura do RPV.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 03 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 50429 Nr: 777-14.2015.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério Lacerda de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Schahin Engenharia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:34432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Guilherme de 

Mendonça Lopes - OAB:OAB/SP 98.709

 Vistos etc.

Tendo em vista que a audiência de conciliação designada na decisão de 

ref. 10 tornou-se prejudicada pela ausência da parte requerida não 

intimada para o ato, considerando ainda que a autocomposição pode se 

dar a qualquer tempo e inexistindo prejuízo as partes, com fulcro no art. 

334 do Código de Processo Civil, DESIGNO AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO PARA O DIA 25 DE JULHO DE 2018, ÀS 09H00MIN, a ser 

realizada no núcleo de conciliação dessa comarca, devendo as partes 

comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados, conforme 

determina o art. 334, §9º, do mesmo diploma Processual.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório, sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

Intimem-se as partes na pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, CPC) da 

audiência de conciliação designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 05 de abril de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41136 Nr: 885-48.2012.811.0022

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Eleano de Freitas Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Unibanco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Petrônio de Souza Dias 

- OAB:9652/MT, Welson Gaiva Marino - OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Marcon - OAB:11.340 

A/MT

 Vistos em correição.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte requerente às 

fls. 195/196, visando suprir a contradição na sentença retro.

Alega a parte autora que houve contradição na decisão, eis que lhe foi 

deferido o pedido de justiça gratuita nos autos, afastando, assim, a 

condenação ao pagamento de custas processuais e honorários de 

sucumbência.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Os embargos foram interpostos no prazo de cinco dias previsto no artigo 

1.023, do Código de Processo Civil.

Os Pressupostos dos embargos de declaração é a correção de erro 

material, obscuridade, omissão ou pontos contraditórios existentes nas 

decisões, sentenças e acórdãos.

Pois bem.

Após atenta análise ao recurso oposto pelo embargante, verifico que não 

houve qualquer contradição na sentença proferida às fls. 183/189, posto 

que a parte ser beneficiária da assistência judiciária gratuita não lhe isenta 

da condenação à sucumbência, ficando a exigibilidade das verbas da 

sucumbência imposta sujeitas à condição suspensiva a que refere o art. 

98, § 3º do CPC, portanto, não há que se falar no afastamento da 

condenação dos honorários de sucumbência.

Diante disso, uma vez que apenas o erro material, as omissões, 

contradições e obscuridades previstas no artigo 1.023 do Código de 

Processo Civil, dão ensejo à oposição de embargos, o presente recurso 

não deve prosperar neste ponto, devendo o embargante, caso queira, 

obter modificação do decisum por meio de outra via, que não a ora 

intentada, devendo a decisão persistir tal como está lançada.

Pelos argumentos acima expostos, CONHEÇO dos embargos de fls. 

195/196 e, REJEITOU-OS, visto que, na sentença proferida às fls. 183/189, 

não se vislumbra qualquer erro material, contradição, obscuridade ou 

omissão.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43790 Nr: 1899-33.2013.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva Pontes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Sayuri Ueda Miqueloti - 

OAB:MT/8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelos argumentos acima expostos, CONHEÇO dos embargos de fls.98-99 

e, REJEITO-OS, visto que, na sentença proferida às fls.88-92, não se 

vislumbra qualquer omissão, obscuridade ou contradição.Intime-se o 

apelado para apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação de 

fls.93-97, conforme artigo 1.010, §1°, do Código de Processo Civil. Após, 

proceda-se com a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, com as nossas homenagens.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44336 Nr: 365-20.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo de Souza Pires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Aires Couto - 

OAB:16228/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação de concessão de aposentadoria por invalidez c/c 

manutenção de auxílio-doença ajuizada por Ronaldo de Souza Pires em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, sustentando, 

em breve sintaxe, que estão preenchidos os requisitos legais, e por isso, 

requerendo concessão do benefício.

Verifica-se que o requerente abandonou a causa por mais de 30 (trinta) 

dias, embora devidamente intimado conforme fls.93 quedou-se inerte sem 

se manifestar nos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

Fundamento. Decido.

Em detida análise aos autos, verifico que o requerente abandonou a causa 

por mais de 30 (trinta) dias, sendo esta devidamente intimada, para se 

manifestar nos autos, o que não ocorreu.

É certo que essa atitude esvazia o conteúdo da ação, fato que deve ser 

tomado em consideração pelo julgador no momento de proferir sentença.

Se o autor apesar de devidamente intimado, a realizar os atos e diligências 

que lhe competir, este deixar decorrer o prazo sem promover o 

determinado, os autos serão extintos sem julgamento do mérito, conforme 

o artigo 485, inciso III do Código do Processo Civil.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III do Código Processo Civil.

Sem custas.

Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins
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 Cod. Proc.: 41006 Nr: 755-58.2012.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Judith Correia Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michell José Giraldes Portela - 

OAB:MT/10081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de ação de concessão de pensão por morte ajuizada por Judith 

Correia Braga em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

ambos devidamente qualificados.

 Em decisão de fls.62-63 foi determinado à intimação da parte autora para 

que no prazo de 30 (trinta) dias, ingressasse com o requerimento 

administrativo, juntando aos autos o respectivo comprovante.

Por sua vez, a requerente peticionou às fls.64, requerendo dilação de 

prazo para cumprimento da decisão ao qual foi deferido o pedido 

consoante despacho de fls.69, determinando ainda que no prazo de 15 

(quinze) dias a autora se manifestasse quanto ao ingresso de 

requerimento administrativo junto ao INSS, bem como, juntasse aos autos o 

comprovante do requerimento administrativo, sob pena de extinção do 

feito, (artigo 485, VI, CPC).

Contudo, às fls. 75, a autora deixou de apresentar o comunicado de 

requerimento administrativo, requerendo o prosseguimento do feito por 

não haver condições de cumprir a determinação deste juízo.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

Fundamento e Decido.

Tendo em vista à decisão do Supremo Tribunal Federal em sede de 

repercussão geral, no RE 631240/MG, o qual dispõe sobre a necessidade 

do requerimento administrativo junto ao INSS, denota-se que tal medida é 

essencial para a demonstração do interesse de agir, o que não foi 

exercida pela autora, devendo o feito ser extinto.

Assim, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, 

restou configurada o não interesse processual pela parte autora.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o presente feito sem resolução de mérito, face 

à ausência de interesse processual.

Sem custas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as devidas 

anotações e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19573 Nr: 848-55.2011.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Vieira Dantas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Aires Couto - 

OAB:16228/O, Luciano Medeiros Crivellente - OAB:MT/8321

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se o requerente para que apresente aos autos o 

resultado/comunicado do requerimento administrativo do INSS, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do feito.

Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45178 Nr: 997-46.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Felipe da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611, Pollyana de Paula E Silva - OAB:MT/12.412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo requerente Antônio 

Felipe da Silva, visando suprir erro material da sentença proferida às 

fls.86-90.

Alega, em apertada síntese, que na r. sentença houve erro material ao 

fixar a data do restabelecimento do benefício de auxílio-doença a partir de 

sua data de cessação do benefício (DCB) , qual seja, 17/06/2015, 

devendo ser considerada a partir do dia 14/10/2014.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO. DECIDO.

Os embargos foram interpostos no prazo de cinco dias previsto no artigo 

1.023, do Código de Processo Civil.

Os Pressupostos dos embargos de declaração são a obscuridade, 

omissão ou pontos contraditórios existentes nas decisões, sentenças e 

acórdãos.

Pois bem.

Após atenta análise ao recurso oposto pelo embargante, não se verifica a 

existência de qualquer erro material, ou questões a serem sanadas na 

sentença, uma vez que, conforme fls.65, comunicado de decisão do 

requerido, o benefício de auxílio-doença em favor do requerente fora 

mantido até o dia 17/06/2015, consequentemente sendo esse o dia da 

cessação do benefício, tomando-se por base esta data para o seu 

reestabelecimento.

Diante disso, uma vez que apenas os erros, omissões, contradições e 

obscuridades previstas no artigo 1.023 do Código de Processo Civil, dão 

ensejo à oposição de embargos, o presente recurso não deve prosperar 

neste ponto, devendo o embargante, caso queira, obter modificação do 

decisum por meio de outra via, que não a ora intentada.

A jurisprudência é assente neste sentido, senão vejamos:

DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Sétima Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de 

votos, em rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do 

Relator. EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OBSCURIDADE, 

CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - 

IRREVERSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA PARA 

RESTABELECER AUXÍLIO DOENÇA - ASSUNTO ENFRENTADO NA 

DECISÃO COLEGIADA - JULGADOR QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A 

REFUTAR TODOS OS ARGUMENTOS ELENCADOS PELAS PARTES 

QUANDO JÁ TENHA ENCONTRADO MOTIVO SUFICIENTE PARA 

FUNDAMENTAR A DECISÃO - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos 

de declaração, em regra, devem acarretar tão-somente um esclarecimento 

acerca do acórdão embargado. Noutro trajeto, somente de forma 

excepcional, podem ter efeito modificativo. 2. Inexistentes quaisquer 

omissões, obscuridades ou contradições na decisão recorrida, rejeitam-se 

os embargos declaratórios que, implicitamente, buscam tão-somente 

rediscutir a matéria de mérito. 3. Não prosperam os embargos de 

declaração - ainda que com finalidade de prequestionamento - quando não 

há qualquer vício no julgado, ou se a pretensão integrativa almejar apenas 

reapreciar anterior decisão, a fim de que a prestação jurisdicional seja 

alterada para atender à expectativa da parte. (TJPR - 7ª C.Cível - EDC - 

1173071-5/01 - Arapongas - Rel.: Luiz Sérgio Neiva de Lima Vieira - 

Unânime - - J. 01.09.2015)(TJ-PR - ED: 1173071501 PR 1173071-5/01 

(Acórdão), Relator: Luiz Sérgio Neiva de Lima Vieira, Data de Julgamento: 

01/09/2015, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1647 

14/09/2015);(grifos nossos).

Não havendo, portanto, qualquer erro material, omissão, obscuridade e 

contradição entre as proposições da sentença, tampouco qualquer 

divergência relativamente a sua fundamentação e parte dispositiva a ser 

esclarecida, deve a decisão persistir tal como está lançada.

Pelos argumentos acima expostos, CONHEÇO dos embargos de fls.91-93 

e, REJEITO-OS, visto que, na sentença proferida às fls.86-90, não se 

vislumbra qualquer erro material, omissão, obscuridade ou contradição.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43632 Nr: 1789-34.2013.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Caninde Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Sayuri Ueda Miqueloti - 

OAB:MT/8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ante o exposto, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais, 

julgo procedente o pedido do autor e condeno o Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS a reestabelecer o auxílio-doença e convertê-lo em 

aposentadoria por invalidez ao requerente Francisco Canindé Barros, no 

valor de um salário mínimo mensal, inclusive 13º salário, conforme artigo 

44, da Lei nº 8.213/91, devido desde a data da cessação do benefício de 

auxílio-doença, qual seja, 18/07/2016, quando cessou o benefício de 

auxílio-doença definitivamente, conforme documentos de fls.148-151, com 

fulcro no artigo 43 da Lei nº 8.213/91, com acréscimo de 25% (vinte e 

cinco por cento) sobre o valor da aposentadoria por invalidez, conforme 

artigo 45 da Lei nº 8.213/91.”Mantenho as demais determinações 

exaradas na sentença às fls.134-139, devendo a mesma ser 

cumprida.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45256 Nr: 1052-94.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Aquino de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo improcedente em todos os seus termos a presente 

ação, extinguindo-se o feito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, com julgamento de mérito, ante a falta de preenchimento do 

requisito contido no artigo 48, §3° da Lei nº 8.213/91, para a concessão da 

aposentadoria por idade, pleiteado pelo requerente José Aquino de 

Lima.Sem custas.Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o 

feito, com as anotações de praxe.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64862 Nr: 2587-53.2017.811.0022

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SAITO - OAB:13392

 Certifico e dou fé, que nesta data, deixei de intimar as testemunhas do 

Requerido, por falta de endereço nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43339 Nr: 1556-37.2013.811.0022

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moyses Faria, Maria de Fatima Faria, Israel Faria, Sueli 

de Fatima Faria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelsa Guarneti Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscilla Perez Goes - 

OAB:14.641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em petição e documentos de fls. 122/152 às partes o plano de partilha, 

postulando por sua homologação e a expedição do formal de 

partilha.Vieram-me os autos conclusos.É o relatório. Fundamento. 

Decido.As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando 

os pressupostos processuais e as condições da ação.Às partes 

comprovaram o recolhimento do Imposto de Transmissão Causa 

Mortis.Verifico o cumprimento de todos os pressupostos para 

homologação do plano de partilha apresentado na petição de fls. 

122/126.Em face ao exposto, nos termos do artigo 654 do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO O PLANO DE PARTILHA apresentado às fls. 

122/126, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, atribuindo aos 

nela contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e 

ressalvados direitos de terceiros.Transitada em julgado, expeça-se o 

competente formal de partilha nos termos do artigo 653 e 655, ambos do 

Código de Processo Civil, o qual deverá ser assinado pela escrivã e por 

este juízo.Após, arquivem-se o presente feito, com as devidas cautelas de 

estilo.Sem custas (fls. 52).Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44971 Nr: 850-20.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adauto de Sousa Dantas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Maria Mancoso Baptista 

- OAB:3.560-B/MT, Mauri Carlos Alves de Almeida Filho - 

OAB:MT/9981-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT/9708-A

 Vistos em correição.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com 

Reparação de danos morais proposta por Adauto de Sousa Dantas em 

desfavor de Banco Santander do Brasil S.A., devidamente qualificado nos 

autos.

 As partes peticionaram às fls. 149/151, informando que transigiram 

amigavelmente quanto ao pagamento da reparação do dano, requerendo a 

homologação do acordo.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O SUCINTO RELATÓRIO.

FUNDAMENTO. DECIDO.

 As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Satisfazendo as partes os requisitos legais, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado pelas partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

O acordo se regerá pelas cláusulas descritas às fls. 149/151 dos autos 

do processo.

Sem custas processuais (fls. 118/123).

Os honorários advocatícios, conforme pactuado entre as partes.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de 

praxe, arquivando-se o feito.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 15479 Nr: 161-49.2009.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:MT/9892-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de cumprimento de sentença interposta por RENATO 

GONÇALVES RAPOSO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 
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devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 49, foi determinada a expedidas das requisições de pequeno valor 

- RPV para o pagamento do débito.

Oficiou-se a Fazenda Estadual, que respondeu em ofício de fls. 99 

informando o pagamento do ofício requisitório.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 18964 Nr: 237-05.2011.811.0022

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Araci Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cruzeiro do Sul, Cretitar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almir Marcelo Gimenez 

Gonçalves - OAB:10083, Sebastião Pereira Buquigaré Junior - 

OAB:11687 MT, Teovanna C. Mendonça da Silva Sachet - OAB:8.808

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11065/MT

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) 

dias, a respeito da impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 

146/169.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45332 Nr: 1110-97.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Inez Mecenas do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Inêz Mecenas do Carmo 

- OAB:MT/5.852

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Assim, nos termos do artigo 3º do Provimento 11/2017-CM do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, solicite-se o cálculo de liquidação do 

débito para o pagamento dos honorários advocatícios, instruindo a 

solicitação com os documentos dispostos no §1º do referido artigo.

Após, com o cálculo acostado aos autos, nos termos dos artigos 4º e 5º, 

ambos do referido provimento e artigo 535, §3º, inciso II, do CPC, 

expeça-se o ofício requisitório do pagamento do RPV por intermédio da 

Procuradoria Geral do Estado, fazendo-se o pagamento em até 02 (dois) 

meses, contado da entrega da requisição, sob pena de sequestro, caso 

não faça o pagamento dentro do prazo supra (art. 6º - Provimento 

11/2017-CM).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 18632 Nr: 1598-91.2010.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Passele Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Financiamento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Edgard da Cunha 

Bueno Filho - OAB:13.604-A

 Vistos em correição.

Trata-se de execução conta BRADESCO FINANCIAMENTOS interposta por 

ROSANGELA PASSELE RAMOS, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Em petição de fls. 203, o devedor requereu a extinção do processo, face 

o pagamento do débito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, a presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta 

execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do valor pelo executado.

Desde já determino a expedição de alvará dos valores depositados nos 

autos, conforme pleiteada pela pela parte exequente.

Sem Custas processuais.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 18329 Nr: 1296-62.2010.811.0022

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izaias Ronaldo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos em correição.

Analisando os autos, verifico que na sentença (fls. 149/150), não foi 

arbitrado o pagamento de URH, ao Dr. João Faustino Neto.

Sendo assim, defiro o pedido de (fls. 158/159).

Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado Dr. João Faustino 

Neto, no presente feito, arbitro os honorários advocatícios em 03 (três) 

URH, conforme Tabela XI da Resolução 96/2007 OAB-MT, a ser suportada 

pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva certidão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 15869 Nr: 548-64.2009.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CSdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pleito do Ministério Público de fls. 143.

Assim sendo, determino intimação do executado para que, no prazo de 03 

(três) dias, efetuar o pagamento das prestações em atraso e as que 

estiverem vencidas na data do pagamento, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo, bem como indique bens passiveis de penhora 

caso não possua condições de efetuar o pagamento do débito, sob pena 

de prisão e cadastro do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pagamento ou decorrido o prazo do pagamento, intime-se a parte 

exequente para se manifestar quanto ao adimplemento do débito, 
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requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41580 Nr: 1327-14.2012.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Torino Comercial de Veiculos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J T Dias Transportes - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Izaura S C Rezende - 

OAB:6.057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alves Athaide - 

OAB:MT/11.858-A

 vistos em correição.

 Defiro o pedido do exequente de fls. 94.

Tendo em vista o não pagamento do honorário de sucumbência estipulado 

em fls. 40, determino a intimação do executado para efetuar o pagamento 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40199 Nr: 1679-06.2011.811.0022

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divino Gonçalves do Nascimento, Odete Neves 

do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de extração de cópias de fls. 164 da parte requerente.

Após, arquive-se o presente feito com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42316 Nr: 577-75.2013.811.0022

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Mariano Paiva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 Vistos em correição.

Indefiro a petição do excetuado de fls. 120, tendo em vista que a sentença 

estipulou um salario mínimo para cada evento, totalizando 06 (seis), e não 

a alusão de dois eventos.

Determino intimação do executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento das prestações em atraso.

Não havendo o pagamento, proceda-se a inscrição em divida ativa.

Após, vista dos autos ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44638 Nr: 586-03.2014.811.0022

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Regina da Cunha, Roberto Luiz da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luamar Nascimento Canuto - 

OAB:MT/16.660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença interposta por ISRAEL 

LUIZ DA CUNHA e ARYANE LUIZ DA CUNHA, neste ato representados por 

sua genitora MARIA REGINA DA CUNHA, em desfavor de ROBERTO LUIZ 

DA CUNHA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Retifique a autuação, de modo a constar o nome como cumprimento de 

sentença, efetivando as demais alterações no Cartório Distribuidor, bem 

como retificação dos polos ativo e passivo.

Processe-se em segredo de justiça conforme recomenda o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Cite-se o devedor, para, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento 

do débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, 

advertindo-o que o não pagamento dos valores correspondentes às três 

últimas prestações anteriores à distribuição da ação e mais as prestações 

que vencerem no decorrer da ação, acarretará com a decretação de sua 

prisão e protestação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, nos 

termos do artigo 528 do CPC.

Havendo o pagamento, justificativa, ou decorrido o prazo do pagamento, 

intime-se a parte exequente para se manifestar a respeito, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Ante a suspensão dos trabalhos da Defensoria Pública nesta comarca, 

nomeie-se a Sra. Gestora Judiciária advogado dativo para proceder a 

defesa dos interesses da parte autora um dos nobres advogados 

militantes desta Comarca.

Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40338 Nr: 91-27.2012.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francinaldo Almeida Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais, julgo 

parcialmente procedente o pedido do autor, e condeno o Instituto Nacional 

do Seguro Social - INSS a conceder o benefício de auxílio-doença 

acidentário a Francinaldo Almeida Gonçalves, na base de um salário 

mensal, conforme artigo 61, da Lei n.º 8.213/1991, devido a partir da data 

entrada do requerimento administrativo conforme artigo 61, §1°, da Lei n.º 

8.213/1991, qual seja, 25 de janeiro de 2012, às fls.109 (parcelas 

vencidas), e a DIP – data do início de pagamento das parcelas vincendas, 

a partir da data desta sentença.Declaro extinto o processo, com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código do Processo 

Civil.Sem custas à vista da gratuidade judiciária.Por fim, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, 

conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no 

Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas).Os juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor do 

enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de 

mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da 

citação válida”) no percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei 

n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 

0,5% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da caderneta 

de poupança que eventualmente venha ser estabelecido (AC 

2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de correição 

monetária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19438 Nr: 713-43.2011.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Elvira de Moura Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a requerente para que apresente aos autos o 

resultado/comunicado do requerimento administrativo do INSS, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do feito.

Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40777 Nr: 527-83.2012.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Pan S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldomiro Vilarinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariane Cardoso Macarevich - 

OAB:30264, Rosangela da Rosa Correa - OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte requerente, pessoalmente, para dar andamento ao feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e venham-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40570 Nr: 322-54.2012.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleide Lucia Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Acolho o pleito de fls. 158/161, restituindo o prazo para que o INSS, 

querendo, apresente impugnação da execução no prazo de 30 (trinta) 

dias, nos termos do artigo 535 do CPC.

Diante disso, cumpra-se a decisão retro (fls. 157), expedindo o 

necessário.

Intime-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45381 Nr: 1155-04.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uzinei Lemes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Rezende Lange de 

Paula - OAB:MT/11922

 Vistos em correição.

 Defiro o pedido do réu de fls. 69 e a cota do Ministério Público de fls. 70.

Expeça-se carta precatória a Comarca de Várzea Grande-MT, para 

fiscalizar o cumprimento do sursis “a” e “b” estipulado em fls. 61, com as 

nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17409 Nr: 373-36.2010.811.0022

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oldack Alves da Silva Neto - 

OAB:2.864/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecida Voine de Souza 

Néri - OAB:8740-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07, impulsiono o feito 

intimando a patrona da embargada para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 11245 Nr: 786-88.2006.811.0022

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecida Candida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Noda Kihara, Maria da Glória Parente 

Kihara, Eduardo Noda Kihara, Jussara Maria Uchino Kihara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katherine Nunes de Souza 

Crivellaro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A, Roberto Noda Kihara Filho - OAB:10816-B

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 056/CGJ, impulsiono o 

feito intimando o patrono da autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44823 Nr: 741-06.2014.811.0022

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pedra Preta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlene Manganaro Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria do Munícipio de 

Pedra Preta - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Michell José Giraldes 

Portela - OAB:MT/10081

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 056/CGJ, impulsiono o 

feito intimando os patronos das partes para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43353 Nr: 1569-36.2013.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mamedio dos Reis Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 056/CGJ, impulsiono o 

feito intimando a patrona do autor para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19842 Nr: 1117-94.2011.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Gonçalves Goi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Santos de Oliveira - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102518/5/2018 Página 765 de 825



OAB:14885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, e por 

determinação do MM. Juíz de Direito Dr. Márcio Rogério Martins, impulsiono 

o feito intimando o patrono do autor para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42831 Nr: 1077-44.2013.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Pereira Cardoso Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Sayuri Ueda Miqueloti - 

OAB:MT/8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, e por 

determinação do MM. Juíz de Direito Dr. Márcio Rogério Martins, impulsiono 

o feito intimando a patrona da exequente, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias apresente o número da conta bancária da autora, para levantamento 

de valores, em razão de que vossa senhoria somente apresentou o 

número de sua conta bancária, conforme petição juntada em 23/04/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65124 Nr: 2698-37.2017.811.0022

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nathália Moreno Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT21712

 Vistos etc.

 Nos termos do artigo 162 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de maio de 

2018, às 18h00min.

 Cumpra-se a decisão de ref: 27.

Intimem-se as partes para comparecerem em audiência.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 03 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12574 Nr: 589-02.2007.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Porto, Antonio Porto Neto, Maria de 

Fátima da Silva Porto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmar Porto Souza - 

OAB:7250/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do exequente, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste nos autos requerendo o que entender de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-69.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 7 de maio de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA 

NETO - MT0014576A A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 06/06/2018 Hora: 16:50 , no endereço ao 

final indicado. Processo: 1000067-69.2018.8.11.0022; Valor causa: R$ 

19.080,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MAYARA 

SOUZA DA SILVA Parte Ré: OI MÓVEL S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida 

sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-54.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 7 de maio de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA 

NETO - MT0014576A A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 06/06/2018 Hora: 17:10 , no endereço ao 

final indicado. Processo: 1000068-54.2018.8.11.0022; Valor causa: R$ 

19.080,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MAYARA 

SOUZA DA SILVA Parte Ré: GAZIN COMERCIO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-39.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 7 de maio de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

MT0021521A A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 
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conciliação de Pedra Preta Data: 13/06/2018 Hora: 13:50 , no endereço ao 

final indicado. Processo: 1000069-39.2018.8.11.0022; Valor causa: 0,00; 

Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LILIAN ALVES DOS 

SANTOS Parte Ré: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CRÉDITOS 

FINANCEIROS ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-24.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SCARLAT HORANA BARBOZA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 7 de maio de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA 

NETO - MT0014576A A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 13/06/2018 Hora: 14:10 , no endereço ao 

final indicado. Processo: 1000070-24.2018.8.11.0022; Valor causa: R$ 

19.080,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: SCARLAT 

HORANA BARBOZA LEITE Parte Ré: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES LTDA. ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-09.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO GIROLI RODRIGUES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 7 de maio de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA 

NETO - MT0014576A A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 13/06/2018 Hora: 14:30 , no endereço ao 

final indicado. Processo: 1000071-09.2018.8.11.0022; Valor causa: R$ 

19.080,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: SANDRO 

GIROLI RODRIGUES VIEIRA Parte Ré: RENOVA COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. 

Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEDRA PRETA E INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, 

PEDRA PRETA - MT - CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-91.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO GIROLI RODRIGUES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 7 de maio de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA 

NETO - MT0014576A A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 13/06/2018 Hora: 14:50 , no endereço ao 

final indicado. Processo: 1000072-91.2018.8.11.0022; Valor causa: R$ 

19.080,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: SANDRO 

GIROLI RODRIGUES VIEIRA Parte Ré: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CRÉDITOS FINANCEIROS ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-76.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

PABIELLE QUIRINO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 7 de maio de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA 

NETO - MT0014576A A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 13/06/2018 Hora: 15:10 , no endereço ao 

final indicado. Processo: 1000073-76.2018.8.11.0022; Valor causa: R$ 

19.080,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: PABIELLE 

QUIRINO DE CARVALHO Parte Ré: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CRÉDITOS FINANCEIROS ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-61.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

PABIELLE QUIRINO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 7 de maio de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA 

NETO - MT0014576A A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 13/06/2018 Hora: 15:30 , no endereço ao 

final indicado. Processo: 1000074-61.2018.8.11.0022; Valor causa: R$ 

19.080,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: PABIELLE 

QUIRINO DE CARVALHO Parte Ré: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CRÉDITOS FINANCEIROS ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 34861197

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-46.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

PABIELLE QUIRINO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO PEDRA PRETA , 7 de maio de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA 

NETO - MT0014576A A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala de audiência de 

conciliação de Pedra Preta Data: 13/06/2018 Hora: 15:50 , no endereço ao 

final indicado. Processo: 1000075-46.2018.8.11.0022; Valor causa: R$ 

19.080,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: PABIELLE 

QUIRINO DE CARVALHO Parte Ré: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CRÉDITOS FINANCEIROS ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à 

audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de 

extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 TELEFONE: (66) 34861197

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16216 Nr: 891-60.2009.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Weder Marcos Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonia Maria de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michell José Giraldes Portela - 

OAB:MT/10081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Cláudio Nascimento - 

OAB:5.475/MT

 Vistos em correição.Defiro parcialmente pedido de fls. 123, concedendo 

apenas a penhora on-line de valores depositados nas contas ou 

aplicações financeiras da parte devedora e Renajud para realização de 

busca de veículo automotor.Segundo o artigo 835 do Código de Processo 

Civil, a penhora incidirá, preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou 

em depósito ou aplicação em instituição financeira.Assim, partindo-se do 

pressuposto que a execução deve ser realizada objetivando o interesse 

do credor, conforme orientação do art. 797 do CPC, entendo que a 

penhora on-line se mostra totalmente viável.Com essas considerações, 

determino a penhora on-line sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira na forma requerida.Havendo bloqueio 

de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade do ativo, na pessoa 

de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, para, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de defesa elencadas no 

artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às advertências do §4º do mesmo 

artigo.Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o refiro 

prazo, intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 17505 Nr: 467-81.2010.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Maria Borges Fortunato Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cruzeiro do Sul

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fausto Del Claro Júnior - 

OAB:11843/MT, Nelson Wilians Fratoni Rodrigues - OAB:11065/MT

 Vistos em correição.

Defiro o pleito da parte exequente de fls. 248, assim expeça-se a certidão 

de credito.

Após, arquive-se o presente feito com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-69.2018.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 1000067-69.2018.8.11.0022; Valor causa: 

R$ 19.080,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]; Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

MAYARA SOUZA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: OI MÓVEL S/A A 

presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, 

tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da 

petição inicial, que se encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem 

como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada Tipo: 

Conciliação Sala: Sala de audiência de conciliação de Pedra Preta Data: 

06/06/2018 Hora: 16:50 (MT) no endereço ao final indicado. 

ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte reclamante na 

petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser proferida sentença de 

plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte 

promovida, e não obtida a conciliação, deverá oferecer contestação, 

escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a audiência de 

conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 20 salários 

mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser julgada 

antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de instrução 

e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não haverá 

prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas 

pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos. 

OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a,s) 

comparecer devidamente trajado(a,s) e portando documentos pessoais. 2) 
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Este processo tramita pelo sistema computacional PJe, cujo endereço na 

web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) Documentos (procurações, cartas de 

preposição, contestações) devem ser trazidos ao juízo em formato digital 

em arquivos com no máximo 1,5MB cada. PEDRA PRETA - MT, 7 de maio 

de 2018 Atenciosamente, HELENA MARIA MACHADO Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 96881 Nr: 787-74.2014.811.0028

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josiana Antonia Proença Amaral de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Cesar de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:3009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 96881

DESPACHO

VISTOS,

Defiro o pedido de ref. 61, intime-se o autor para que junte aos autos a 

GIA de apuração do imposto ou declaração de isenção obtida ao 

SEFAZ/MT e as Certidões Negativas de Débitos Estaduais em nome do de 

cujus, expedida pelo PGE/MT.

 Com isso INDEFIRO o pedido de Bacenjud uma vez que não há indícios de 

que a inventariante esteja ocultando bens do de cujus.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 114950 Nr: 2949-08.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Marta da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva - 

OAB:10.229-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 114950

DESPACHO

Vistos,

Expeça(m)-se o(s) competente(s) alvará(s) da forma requerida, 

atentando-se a secretaria aos poderes aferidos pela(s) parte(s) ao seu 

patrono.

Após, decorrido o prazo de 10 (dez) dias e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 34815 Nr: 1729-19.2008.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Toshio Itto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nícolas Francesco Calheiros 

de Lima-Procurador Federal PFE/INSS/MT - OAB:

 Dito isso, e por todos os argumentos que aqui consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação apresentada, para 

reconhecer o excesso na execução em virtude da aplicação equivocada 

da data limite do pagamento retroativo, qual seja, a data da implantação do 

benefício, em 09.11.2015.Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista que o direito controvertido 

não excede a 1000 (mil) salários mínimos, art. 496, § 3º, I do 

CPC/2015.Pela sucumbência, condeno o impugnado ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 

que fixo, com moderação, em R$600,00 (seiscentos reais) na forma do 

art.85, §8º do CPC, ficando suspensos os pagamentos, nos termos do art. 

98, §2º e 3º do CPC, uma vez que o embargado litiga sob o pálio da 

assistência judiciária gratuita.P.I.C.Transitada em julgado a presente 

sentença, remetam-se os autos principais para a contadoria para 

atualização dos cálculos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 94373 Nr: 2663-98.2013.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Massa Falida Alcopan Alcool do Pantanal Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 94373

DESPACHO

VISTOS,

Intime-se a parte autora para apresentar cálculo atualizado do débito.

Após, conclusos para analise do pedido.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 102017 Nr: 2453-13.2014.811.0028

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cervejaria Petropolis do Centro Oeste Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliana Nunes de Almeida Cunha, Jocelma de 

Almeida Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otto Medeiros de Azevedo 

Junior - OAB:7683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para constituir o título executivo 

judicial embasado na nota fiscal de fl.29, no valor de R$4.191,00 (quatro 

mil, cento e noventa e um reais), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC desde a data do ajuizamento da ação (artigo 1º, §2º da Lei 6.899/81) 

e juros de mora, de 1% ao mês, desde a citação, nos moldes do artigo 219 

do Código de Processo Civil.Atendendo ao princípio da sucumbência 

condeno o(a) requerido(a) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em que fixo em 10% sob o valor do 

contrato, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, prossiga-se na forma de execução, intimando-se 

o(a) executado(a) para efetuar o pagamento do débito, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de multa no percentual de 10% (dez por cento), 

com base no art. 523 do CPC.P.I.C.Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 128418 Nr: 3496-14.2016.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amanda Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com base nos artigos 2º e 3º do Decreto-Lei nº 911/69, 

com as recentes alterações da Lei nº 10.931/2004, JULGO TOTALMENTE 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para o fim de consolidar nas 

mãos do autor a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem descrito 

na inicial, observando-se as determinações supra, cuja apreensão liminar 

tornou definitiva. Oficie-se ao Detran, comunicando estar a parte autora 

autorizada a proceder à transferência do bem, expedindo, quando for o 

caso, novo certificado de registro de propriedade em nome do credor ou 

de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária (art. 

3º, § 1º, Decreto-Lei nº 911/69).Pela sucumbência e já que devida, fica o 

requerido condenado no pagamento das custas e despesas processuais, 

além da verba advocatícia que, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC/2015 

fixo, em R$ 1.300 (um mil e trezentos reais), a ser revertida em prol do 

advogado da parte autora.Transitando em julgado esta decisão, 

arquivem-se os autos.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 118594 Nr: 655-46.2016.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzinete Rondon Pereira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luclécia Rondon Pereira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo o mais que nos autos consta, com fulcro no 

art.487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE a presente ação, para tornar 

definitiva a liminar concedida, consolidando nas mãos do autor o domínio e 

a posse plena do bem descrito na exordial, tornando definitiva sua 

apreensão.Condeno o réu no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sob o valor da atualizado da 

causa, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil. P. 

I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas 

e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151539 Nr: 853-15.2018.811.0028

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NdA, AdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 151539

DECISÃO

Vistos,

Analisando detidamente os autos, não vislumbro a hipossuficiência 

alegada, considerando que o autor deixou de juntar qualquer comprovante 

de rendimento ou carteira de trabalho, a fim de demonstrar sua 

remuneração.

Assim, com fundamento no §2º do art.99 do CPC, INTIME-SE o autor para, 

no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a necessidade à concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita sob pena de indeferimento ou, 

em igual prazo, efetuar o recolhimento das custas sob pena de extinção 

sem julgamento do mérito (art.456, §1º, CNGC).

Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário e façam os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 107372 Nr: 942-43.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Catarina Elena do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Beger Uchôa - OAB:0

 CÓDIGO: 107372

DECISÃO

VISTOS,

Tendo em vista que nos termos do art. 502 do CPC, trata-se de coisa 

julgada a decisão que concedeu a parte autora os benefícios da 

assistência judiciária gratuita nos autos principais, bem como o que dispõe 

o § 3° do art. 98 do CPC, indefiro o pedido de ref. 104.

 Certifique o transito em julgado, se for o caso.

 Após, nos termos da decisão de ref. 97, expeçam-se as necessárias 

RPV’s, com observância aos valores homologados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 64163 Nr: 84-51.2011.811.0028

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSdC, ETS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 CÓDIGO: 72237

DECISÃO

VISTOS,

Analisando meticulosamente os fatos submetidos à apreciação, 

observa-se que o executado esquiva-se do pagamento da verba alimentar 

na presente ação, da qual figura como devedor — fato este, em especial, 

que o executado poderia lançar mão, como plano de fundo, para dar 

robustez à consecução do direito alegado, o qual, por consequência, 

pendeu por pesar sobre os seus ombros o dever de promover a sua 

comprovação (art. 374, inciso II do CPC/2015).

Na realidade, do contexto factual entravado nos autos, é possível inferir 

que o devedor descumpriu com sua obrigação, desconsiderando que a 

dívida tem caráter alimentar, mostrando-se desidioso e negligente com sua 

prole.

Assim, da forma que se apresenta a situação, em que, a par da 

inexistência de demonstração efetiva que dê conta do pagamento integral 

da obrigação alimentar perseguida, o executado também não apresentou 

justificativa, que desfrutasse da especial virtude de impossibilitá-lo de 

efetuar o cumprimento integral da obrigação, entendo que a decretação da 

prisão civil do devedor é medida que se impõe.

A propósito do tema, trago à colação trecho do voto do Des. gaúcho 

SÉRGIO GISCHKOW PEREIRA:

“Se a prisão é odiosa, é mais odioso não pagar alimentos aos filhos. 

Alimentos dizem com a sobrevivência do ser humano, pelo que sua 

cobrança não pode ser desmoralizada. O Judiciário não pode acobertar a 

tradicional irresponsabilidade masculina em relação aos filhos. Em regra a 

simples ameaça de prisão faz aparecer dinheiro, o que é excelente, pois 

nada há de bom em ordenar a prisão de alguém. Todos devem querer que 

um dia a Humanidade não mais precise de prisões”.

Posto isso, com fulcro no artigo 374, § 1º, do Novo Código de Processo 

Civil, decreto a prisão civil de RONALDO DA COSTA pelo prazo de 90 

(noventa) dias, ou até que efetue o pagamento das parcelas vencidas no 

curso da lide, incluídas as parcelas que se vencerem até a data do efetivo 

pagamento (Súmula n.º 309 do STJ).

Consigno que o mandado deverá ser cumprido no mesmo endereço da 

inicial.

Por corolário, determino:

1- Ao contador para cálculos;

2- Após, expeça-se mandado de prisão, devendo o executado ficar 

isolado dos detentos condenados e de alta periculosidade, considerando o 

caráter excepcional da medida coercitiva ora determinada.

3- Cadastre-se o devedor junto ao INFOSEG, bem como, no SIMP (Sistema 

Integrado de Mandados de Prisão da SEJUSP/MT), para que possa ser 

encontrado, e, na ocasião, que possa ser preso.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 104705 Nr: 104-03.2015.811.0028
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 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VVdCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gonçalbert Torres de Paula - 

OAB:5339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT, Joedil Marciano Pires da Silva - OAB:10.229-MT

 CÓDIGO: 104705

 DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta por VANDERSON 

CRISTIANO CAMPOS DA SILVA, representado por sua genitora VANILZE 

VENTURA DE CAMPOS CURADO, em face de EDNALDO DA SILVA.

Processe-se em segredo de Justiça (art. 189, II, CPC).

 Defiro a assistência judiciária gratuita, nos moldes do CPC.

Diante da informação juntada aos autos Ref.56, de que o Executado foi 

preso em uma operação da Policia Federal realizada no final de 2017, 

verifico necessário certificar a veracidade de tal informação para o 

regular e efetivo deslinde da presente demanda.

Dito isto, OFICIE-SE a SEJUDH para que informe se o Executado EDNALDO 

DA SILVA, encontra-se preso em alguma das unidades prisionais do 

Estado de Mato Grosso, bem como preste informações acerca da possível 

prisão.

 EXPEÇA-SE o necessário.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 113443 Nr: 2521-26.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzinete Pinto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO PAULINO CALUMBI DO 

NASCIMENTO- PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 CÓDIGO: 113443

DECISÃO

VISTOS,

Certifique-se quanto ao transito em julgado da sentença, após cite-se o 

executado para, querendo, impugnar à execução, no prazo de 30 (trinta) 

dias, na forma do art. 535 do CPC/2015.

 Decorrido o prazo sem apresentação da impugnação, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, homologo desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 17, § 1º da Lei nº 10.259/01 e art. 2º, inciso I da 

Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal, expeça-se ofício 

requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, na forma do art.535, §3º, II 

do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado atentando-se a secretaria acerca dos 

poderes conferidos na procuração ao patrono do autor e, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 88430 Nr: 1222-82.2013.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Poconé -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Oeste Asfalto Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Guimarães Rodrigues 

Gouveia - OAB:16928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIRCEU MARCELO HOFFMANN 

- OAB:144035 , Isabella Bruna Lemes Pereira - OAB:36.930/GO

 Diante do exposto, com base no art. 487, I do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial, restando extinto o feito 

com resolução de mérito.Sem custas e honorários advocatícios, nos 

termos do art. 3, I da Lei do Estado de Mato Grosso nº 

7.603/01.P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 112762 Nr: 2334-18.2015.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDETE DA SILVA RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Andres Acevedo Ibanez 

- OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo o mais que nos autos consta, com fulcro no 

art.487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE a presente ação, para tornar 

definitiva a liminar concedida, consolidando nas mãos do autor o domínio e 

a posse plena do bem descrito na exordial, tornando definitiva sua 

apreensão.Fica facultado ao autor a venda do referido bem, na forma do 

artigo 2º, do Decreto-lei nº 911/69, devendo ser oficiado, se for o caso, ao 

DETRAN ou órgão similar, comunicando que o autor encontra-se 

autorizado a proceder à transferência do bem a terceiros que 

indicar.Condeno a requerida ao pagamento de custas e honorarios que 

arbitro em 10% sob o valor da causa. P.I.CTransitada em julgado a 

presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 116072 Nr: 14-58.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGN, MdSFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Antonio Facchin 

Filho - OAB:13947

 ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para o fim de declarar Roso 

Gonçalves Neto pai biológico de Márcia Franco Gomes.Certificado o 

trânsito em julgado, determino a expedição do mandado de averbação ao 

Cartório de Registro Civil no qual o autor foi registrado, em cujo nome 

deverá ser acrescido o patronímico do requerido, passando a constar 

Márcia Rafaela Gonçalves Neto bem como a inclusão dos avos paternos. 

Defiro o Benefício da Assistência Judiciária Gratuita às partes.Ciência ao 

MP.P.I.CTransitada em julgado a presente sentença, após procedidas as 

baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 150732 Nr: 546-61.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tatiele Rosaria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASTRO CENTRO – SERVIÇO DE 

GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAIRAN SCHUMACHER - 

OAB:20120/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a Requerente acerca da audiência de conciliação redesignada 

para o dia 28 de maio de 2018, às 09h00min, conforme ref. 20.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 127605 Nr: 3263-17.2016.811.0028

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rui Batista Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeniffer Bruna Campos Moreira, Rosilandia de 

Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANDER LUIS CATARIN - 

OAB:31077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o Requerente acerca da audiência de conciliação, a qual 

ocorrerá em 28 de maio de 2018, às 08h20min, conforme ref. 42.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 153695 Nr: 1781-63.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilberto Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o autor acerca da decisão de ref. 05.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 8809 Nr: 9-32.1999.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Costa Marques & Fontes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 8809

DECISÃO

VISTOS,

Defiro o pedido de penhora online.

Para tanto, DETERMINO a penhora on-line sobre dinheiro, em espécie ou 

em depósito, ou aplicação em instituição financeira, em nome do 

executado COSTA MARQUES & FONTES LTDA, inscrito no CPF/CNPJ n° 

36.875.524/0001-73 no valor de R$ 3.493,02 (três mil quatrocentos e 

noventa e três reais e dois centavos).

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, intime-se a parte executada 

na forma dos artigos art.841, §2º CPC e .854, §2º e 3º do CPC.

Em seguida, dê-se ciência ao exequente da penhora efetivada nos autos, 

a fim de que requeira o que entender de direito.

 Havendo impugnação, com fundamento no art.10, do Código de Processo 

Civil, dê-se ciência à parte contrária para manifestação, pelo mesmo 

prazo, tornando os autos conclusos com urgência.

Decorrido o prazo sem manifestação, adote a secretaria as medidas 

necessárias para transferência do valor à conta vinculada ao juízo.

No caso de penhora negativa ou encontrados apenas valores irrisórios, 

dê-se ciência ao credor devendo se manifestar quanto ao 

prosseguimento.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 84116 Nr: 2554-21.2012.811.0028

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ney Adauto Rodrigues Leite, Antonio Adauto Leite, 

Benedita Rodrigues Souza Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Queiroz Teles - 

OAB:10440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8656

 Com tais considerações, com fundamento no art. 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE a presente impugnação. Em consequência, DETERMINO a 

imediata remessa dos autos ao Egrégio Tribunal, uma vez que em 

consonância com o art. 1.010, §3º do CPC não compete ao magistrado de 

origem a realização do juízo de admissibilidade do recurso.Anoto que o 

autor fora intimado para apresentar contrarrazões, deixando transcorrer o 

prazo sem interpor a petição de defesa.Intimem-se as partes.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 84534 Nr: 102-04.2013.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José da Silva Gonçalves, Maria Anunciação Silva 

Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andre Gonçalves, Luiz dos Santos Gonçalves, 

Jusenil Vicente da Silva, Pedro da Guia Gonçalves, Gonçalo Evair 

Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Honório de Castro - 

OAB:3541-B, Weruska Fontes Magalhães. - OAB:10250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT, Joedil Marciano Pires da Silva - OAB:10.229-MT, 

Luis Lauremberg Eubank de Arruda - OAB:4.493-MT, LUIZ 

GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - OAB:3009/MT

 Certifico e dou fé que nesta data a Sra. MARIA APARECIDA FERREIRA, 

nora do Sr. JOSÉ DA SILVA GONÇALVES, entrou em contato por telefone 

e nos informou o endereço do Sr. JOSÉ: Comunidade Varzearia (ao lado 

da igreja).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 10931 Nr: 1690-27.2005.811.0028

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelina Leite da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230, FABIANO GODA - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liliane Taise Campanelli 

Ohara - Procuradora Federal - OAB:11914-B/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na Impugnação a Execução.Ante a divergência dos cálculos 

apresentada, REMETAM-SE os autos ao Contador Judicial para elaboração 

de cálculo atualizado com observância das seguintes disposições da 

sentença (fls. 94/104) e do acórdão (fls.167/168):A)1 salário mínimo - 

Data de início: 06/07/2011 Data final: 09/10/2011B) Índice de Correção 

Monetária correção monetária pelos índices previstos no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, 

incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada parcela em 

atraso.C) Os juros de mora, por sua vez, são devidos no percentual de 

1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (Sumula n. 204/STJ), até o 

advento da Lei n. 11.960/2009, a partir de quando incidirão à razão de 

0,5% (meio por cento) ao mês.D)Data da citação: 27/09/2005 (fls.32 e 

verso fl.36).CONDENO o Embargante ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 8% (oito por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º e §3º do NCPC, na 

forma do artigo 85 §13º do CPC.Após a confecção dos cálculos, 

INTIME-SE as partes para se manifestarem quanto aos cálculos no prazo 

de 5(cinco) dias.Decorr ido prazo, retornem os autos 

conclusos.P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os 

autos.Poconé, ___/___/2018.Katia Rodrigues OliveiraJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 14995 Nr: 24-20.2007.811.0028

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izidoro Zulli, Nicola Cassani Zulli, Silvio Zulli, Enio Zulli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caixa Econômica Federal - CEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:9.749 B, Alexandre Mazzer Cardoso - OAB:9749-B, Carlos 

Eduardo Maluf Pereira - OAB:10407/MT, Gisele Raquel Zulli - 

OAB:10397, Norberto Ribeiro da Rocha - OAB:1.035B/MT, Paulo 

Sergio Daufenbach - OAB:5325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Eduardo Reis de 
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Siqueira - OAB:6780, Jorge Amádio Fernandes Lima. - OAB:4037

 Ante o exposto, CONHEÇO o Embargos a Execução Fiscal, e NEGO-LHES 

PROVIMENTO.CONDENO a parte Requerente ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do 

NCPC.P.I.C.Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas 

as baixas e anotações de estilo, ARQUIVEM-SE os autos.Poconé, 

___/___/2018.Katia Rodrigues OliveiraJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 3096 Nr: 882-95.2000.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio Zulli, Izidoro Zulli, Nicola Cassani Zulli, 

Enio Zulli, Rubens Zulli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gamaliel Fraga Duarte - 

OAB:3486/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:9.749 B, DANIELE CRISTINA DE OLIVEIRA - OAB:5245

 CÓDIGO: 3096

DESPACHO

Vistos,

Considerando que já foram deferidos à decisão de fl.87, os pedidos da 

petição de fl.82, CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 61437 Nr: 1864-60.2010.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Roberto Fracasso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodobens Administradora de Consórcios Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Lúcia de Souza. - 

OAB:9364

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Tagliaferro Lopes - 

OAB:208972/SP

 Código: 61437

DESPACHO

VISTOS,

O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

Procedam as alterações necessárias.

Intime-se os executados na forma do art.523 e art.525 do CPC a fim de 

que promova o integral cumprimento da sentença prolatada nos autos sob 

pena de incidência de multa nos termos do art.523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013913-50.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MACIEL DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 26 de setembro de 2018 as 

13:00h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000556-25.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO MARINS CESAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 05 de 

Junho de 2018, às 15:10 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010534-04.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO)

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 05 de 

Junho de 2018, às 15:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013939-48.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA SILVA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 26 de setembro de 2018 as 

13:10h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000360-55.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT0020005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 05 de 

Junho de 2018, às 16:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016948-52.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA BARRETO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 12 de 

Junho de 2018, às 13:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017465-57.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA CATARINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 26 de setembro de 2018 as 

13:40h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017227-38.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NELIO RODRIGUES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 12 de 

Junho de 2018, às 13:10 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017465-57.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA CATARINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 26 de setembro de 2018 as 

13:40h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017469-94.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTOVAO RODRIGUES DE SOUZA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 26 de setembro de 2018 as 

13:50h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017470-79.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 26 de setembro de 2018 as 

14:00h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017473-34.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SALVADOR LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 26 de setembro de 2018 as 

14:10h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017466-42.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIRA REGINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 26 de setembro de 2018 as 

14:20h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017464-72.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO SILVA MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 26 de setembro de 2018 as 

14:30h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016071-15.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS DE JESUS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 26 de setembro de 2018 as 

14:40h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018031-06.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMEIRE MENDES JACOB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 26 de setembro de 2018 as 

14:50h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000399-52.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BENEDITO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 26 de setembro de 2018 as 

15:00h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000399-52.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BENEDITO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 26 de setembro de 2018 as 

15:00h
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013107-49.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANY BATISTA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 26 de setembro de 2018 as 

15:10h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012999-20.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE BENEDITA DE ARRUDA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT0012934A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A- EMPRESA DE TELEFONIA (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 26 de setembro de 2018 as 

15:20h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012354-92.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 26 de junho de 2018 as 15:40h

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013107-49.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANY BATISTA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 25 de junho de 2018 as 15:10h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000399-52.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BENEDITO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 25 de junho de 2018 as 15:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018031-06.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMEIRE MENDES JACOB (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 26 de junho de 2018 as 14:50h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000399-52.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BENEDITO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 26 de junho de 2018 as 15:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013107-49.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANY BATISTA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 26 de junho de 2018 as 15:10h.

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000204-37.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEL DA CUNHA MORAES (REQUERENTE)

LUZDALVA TEIXEIRA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO BRUNO BARROSO OAB - GO21342 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO COSMO FESTOZO FILHO (REQUERIDO)

GLAUCIA BATTISTETTI FESTOZO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000204-37.2018.8.11.0059; 

Valor causa: R$ 3.060.379,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/

[RESCISÃO / RESOLUÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LEONEL DA CUNHA MORAES, LUZDALVA TEIXEIRA 

MORAES Parte Ré: REQUERIDO: GLAUCIA BATTISTETTI FESTOZO, JOAO 

COSMO FESTOZO FILHO Nos termos do §6º, do art. 98, do CPC, defiro 

pedido de parcelamento das custas iniciais em 08 (oito) parcelas mensais. 

Condiciono o recebimento da inicial mediante o pagamento da 1ª parcela. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000204-37.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LEONEL DA CUNHA MORAES (REQUERENTE)

LUZDALVA TEIXEIRA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO BRUNO BARROSO OAB - GO21342 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO COSMO FESTOZO FILHO (REQUERIDO)

GLAUCIA BATTISTETTI FESTOZO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000204-37.2018.8.11.0059; 

Valor causa: R$ 3.060.379,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/

[RESCISÃO / RESOLUÇÃO]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LEONEL DA CUNHA MORAES, LUZDALVA TEIXEIRA 

MORAES Parte Ré: REQUERIDO: GLAUCIA BATTISTETTI FESTOZO, JOAO 

COSMO FESTOZO FILHO Nos termos do §6º, do art. 98, do CPC, defiro 

pedido de parcelamento das custas iniciais em 08 (oito) parcelas mensais. 

Condiciono o recebimento da inicial mediante o pagamento da 1ª parcela. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000214-81.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLY MARTINS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TARCISIO JORGE SILVA ALMEIDA OAB - MS15630 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PORTO 
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ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000214-81.2018.8.11.0059; 

Valor causa: R$ 100.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7)/[DIREITO DE IMAGEM]. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR: WESLLY MARTINS DA SILVA Parte Ré: RÉU: ESTADO DO MATO 

GROSSO Determino que o (a) (s) autor (a) (s) emende (m) a petição inicial, 

no prazo de 15 (quinze) dias, para adequá-la às determinações dos arts. 

319 e 320 do Novo CPC, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo 

único do Novo CPC), visto que não anexou aos autos comprovante de 

endereço e cópia dos documentos pessoais, já que os juntados aos autos 

estão ilegíveis. Outrossim, caso o comprovante de endereço esteja em 

nome de terceiro, deve ser juntado contrato de aluguel ou outro 

documento comprobatório do vínculo que possui com o terceiro. Intime-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 44414 Nr: 371-47.2013.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ireno Pereira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que as partes foram intimadas para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestarem sobre o laudo pericial juntado aos 

autos, porém, apenas a parte autora apresentou manifestação ao 

processo. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 60485 Nr: 4161-68.2015.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joídes Januário de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iranildes Lima da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIRA MORAES DE MIRANDA - 

OAB:20050/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14.724-B, ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - OAB:17974

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os embargos à execução opostos por Joides Januário 

de Miranda.Condeno o embargante em despesas, custas processuais e 

honorários de sucumbência, os quais arbitro equitativamente em R$ 

1.000,00 (um mil reais), com fulcro no artigo 85, §8º do NCPC.Registro, por 

oportuno, que o embargante não faz jus a concessão da gratuidade da 

justiça, eis que é contador da Câmara Municipal de Confresa, percebendo 

rendimentos brutos de R$ 5.213,87 (cinco mil duzentos e treze reais e 

oitenta e sete centavos).Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as cautelas e baixas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19440 Nr: 3090-07.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda Matos Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que as partes foram intimadas para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestarem sobre o laudo pericial juntado aos 

autos, porém, apenas a parte autora apresentou manifestação ao 

processo. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18911 Nr: 2734-12.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Carlos de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que as partes foram intimadas para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestarem sobre o laudo pericial juntado aos 

autos, porém, apenas a parte autora apresentou manifestação ao 

processo. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 41289 Nr: 1021-31.2012.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Firmino Ferreira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Sfredo, MUNICIPIO DE 

CONFRESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keytiane Severina de Freitas 

Ferreira - OAB:12481/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Ferreira Leite - 

OAB:11.381 - GO, Suelen Rodrigues de Lima - OAB:15035/MT

 ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, fulcrado no artigo 485, inciso VI, 

do Novo Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 e seguintes 

do NCPC.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas e baixas de estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20566 Nr: 1201-81.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia Pereira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que as partes foram intimadas para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestarem sobre o laudo pericial juntado aos 

autos, porém, apenas a parte autora apresentou manifestação ao 

processo. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20630 Nr: 1255-47.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Braz da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letacio Vargas Leite - 

OAB:20.350 - GO, Tulio de Alencar Costa Leite - OAB:20.597 - GO, 

Vinicius Vargas Leite - OAB:11213-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que as partes foram intimadas para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestarem sobre o laudo pericial juntado aos 

autos, porém, apenas a parte autora apresentou manifestação ao 

processo. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 47622 Nr: 3399-23.2013.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geraldo Martins do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Barbosa Ferolla

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Calil Daher - OAB:628-A - 

MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Morillo Cremasco Junior - 

OAB:600A-MG, Rhandell Bedim Louzada - OAB:9266 - MT
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 Despacho

Em atenção ao ofício anexado à fl. retro, observa-se que trata-se de 

aditamento a presente deprecada.

Pois bem.

Primeiramente, compulsados os autos, verifica-se que às fls.504/505 

consta nota de devolução do Cartório de Registro de imóveis de Porto 

Alegre do Norte-MT, em que o Oficial Registrador informa a impossibilidade 

de se proceder a averbação da existência da ação de execução junto a 

matriculas de números 787, 2.041 e 684, por uma série de circunstancias. 

Contudo, mesmo devidamente oficiado sobre o teor da nota de devolução, 

conforme fls.514 e 516/517, não houve resposta do juízo deprecante, 

razão pela qual se mostra impossível determinar a averbação junto à 

matrícula n. 391.

Outrossim, conforme certidão do Oficial de Justiça de fls. 534/535, 

observa-se, também, a impossibilidade de cumprir o ato deprecado 

(arresto e penhora), por conseguinte, determino a devolução da presente 

missiva ao juízo deprecante com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53721 Nr: 3171-14.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adenildo Narciso Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:29.918 - GO, Moises Ferreira Junior - OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que as partes fora m intimadas para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestarem sobre o laudo pericial juntado aos 

autos e nada foi apresentado ao processo, até a presente data. O referido 

é verdade e dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53661 Nr: 3113-11.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR RENATO MORESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Xavante Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Frederick S.I de 

Almeida - OAB:9405, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS AURÉLIO 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:17066 - MT

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, resolvo o mérito e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

iniciais.CONDENO o requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, assim como dos honorários advocatícios de sucumbência, 

que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao 

disposto no artigo 85, § 2º, do NCPC.Transitada em julgado, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE com as baixas pertinentes.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18904 Nr: 2727-20.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Firmino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que as partes foram intimadas para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestarem sobre o laudo pericial juntado aos 

autos, porém, apenas a parte autora apresentou manifestação ao 

processo. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18908 Nr: 2731-57.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idevaldo Alves Pereira, vulgo "Espanta"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que as partes foram intimadas para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestarem sobre o laudo pericial juntado aos 

autos, porém, apenas a parte autora apresentou manifestação ao 

processo. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18502 Nr: 2333-13.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Ribeiro Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que as partes foram intimadas para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestarem sobre o laudo pericial juntado aos 

autos, porém, apenas a parte autora apresentou manifestação ao 

processo. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20563 Nr: 1198-29.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Mendes Luz e Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que as partes foram intimadas para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestarem sobre o laudo pericial juntado aos 

autos, porém, apenas a parte autora apresentou manifestação ao 

processo. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 98079 Nr: 1526-12.2018.811.0059

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR GOMES DE SOUZA - ME, Valdir Gomes de 

Souza, Tatiane Mamede de Carvalho Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WUEINER CRUZEIRO ASSIS 

VILELA - OAB:18969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a intimação da 

parte autora, por intermédio do advogado para, no prazo de 15 dias, 

emendar a inicial a fim de comprovar a real impossibilidade de arcar com 

as custas processuais, pois a situação de recuperação judicial não 

enseja, por si só, a hipossuficiência da pessoa jurídica que postula a 

gratuidade da justiça.

Na tentativa de demonstrar a necessidade dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita, a parte autora deverá juntar aos autos imposto de renda 

da pessoa jurídica e balanço patrimonial atual, sob pena de indeferimento 

do benefício postulado.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 40172 Nr: 1988-82.2007.811.0049
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luisa Carneiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Gonçalves - 

OAB:8625-A, Irineu Marcelo - OAB:8583-A/MT, Sandro José Luz 

Costa - OAB:8954 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o perito nomeado nestes autos, Dr. 

Mário Victor Barini Perini - CRM/MT 4939, informou nesta data, que o 

requerente Luisa Carneiro da Silva, não compareceu na perícia designada 

nestes autos para o dia 02/03/2018, às 15 horas e 30 minutos. O referido 

é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19442 Nr: 3092-74.2010.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino de Aquino Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o perito nomeado nestes autos, Dr. 

Mário Victor Barini Perini - CRM/MT 4939, informou nesta data, que o 

requerente Divino de Aquino Silva, não compareceu na perícia designada 

nestes autos para o dia 02/03/2018, às 15 horas. O referido é verdade e 

dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 87499 Nr: 7777-80.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wilmar Pereira dos Santos, Vulgo "Batista"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que o perito nomeado nestes autos, Dr. 

Mário Victor Barini Perini - CRM/MT 4939, informou nesta data, que o 

requerente Wilmar Pereira dos Santos, não compareceu na perícia 

designada nestes autos para o dia 02/03/2018, às 12 horas. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 89711 Nr: 9134-95.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARACI ALENCAR LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS ALVES DO 

NASCIMENTO JUNIOR - OAB: 22141-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem sobre 

o teor do laudo pericial juntado aos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 82517 Nr: 4544-75.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEICIANE BARREIRA DE SOUSA, Jose Alves de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PAIAO RIOS - 

OAB:277251

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem sobre 

o teor do laudo pericial juntado aos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 80889 Nr: 3504-58.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alvani Mendes de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LOUREDO DA SILVA - 

OAB:14326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem sobre 

o teor do laudo pericial juntado aos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 88935 Nr: 8640-36.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KKSF, Vanderli Souza Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5.913-B - MT, ROSANA PEREIRA DOS SANTOS SCHUMAHER - 

OAB:216821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem sobre 

o teor do laudo pericial juntado aos autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-46.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES RIBEIRO DOS SANTOS ALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000184-46.2018.8.11.0059; Valor causa: R$ 10.437,26; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: LEANDRO GOMES RIBEIRO DOS SANTOS ALVES 

SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Recebo 

a inicial e designo audiência de conciliação para o dia 11 de junho de 2018, 

às 12h30min(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja 

acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-31.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES RIBEIRO DOS SANTOS ALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000185-31.2018.8.11.0059; Valor causa: R$ 10.093,68; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 
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INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: LEANDRO GOMES RIBEIRO DOS SANTOS ALVES 

SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Recebo a inicial e 

designo audiência de conciliação para o dia 11 de junho de 2018, às 

13h00min(horário oficial do Estado de Mato Grosso). Caso não haja 

acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da 

audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento do feito no 

estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro 

de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O prazo 

para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-16.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES RIBEIRO DOS SANTOS ALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000186-16.2018.8.11.0059; Valor causa: R$ 10.089,90; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: LEANDRO GOMES RIBEIRO DOS SANTOS ALVES 

SILVA Parte Ré: REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 

E ELETRODOMESTICOS LTDA Recebo a inicial e designo audiência de 

conciliação para o dia 11 de junho de 2018, às 13h30min(horário oficial do 

Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a parte requerida tem o 

prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-98.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES RIBEIRO DOS SANTOS ALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000187-98.2018.8.11.0059; Valor causa: R$ 10.045,84; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: LEANDRO GOMES RIBEIRO DOS SANTOS ALVES 

SILVA Parte Ré: REQUERIDO: TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE 

CARTOES DE CREDITO LTDA Recebo a inicial e designo audiência de 

conciliação para o dia 11 de junho de 2018, às 14h00min(horário oficial do 

Estado de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a parte requerida tem o 

prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-64.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE TAVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000144-64.2018.8.11.0059; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

IRENE TAVEIRA DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. IRENE TAVEIRA DE SOUZA ajuizou ação declaratória de inexistência 

de débito, cumulada com indenização por danos morais e tutela antecipada 

em face de TELEFONICA BRASIL S/A, ambos qualificados nos autos. 

Aduz a parte autora que, ao tentar realizar uma transação comercial, foi 

impedida em virtude de inscrição de seu nome no SPC por parte da 

requerida. Contudo, assevera que desconhece tal dívida, pois, não é 

signatária do contrato que deu origem ao débito em questão. Assim, 

requereu liminarmente a suspensão da inscrição de seu nome perante os 

órgãos de proteção ao crédito (SPC e SERASA), sob pena de multa diária. 

É o breve relato. Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que o julgador tem que 

se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela 

provisória, como também há necessidade da urgência, pois a demora 

poderá comprometer a realização imediata ou futura do direito. In casu, 

tenho que o pedido liminar merece prosperar, eis que traz aos autos 

documentos que demonstram a probabilidade do direito deduzido. O perigo 

de dano é evidente, tanto é pela possibilidade de cobrança, em tese, 

indevida, quanto pelos prejuízos econômicos causados pela inscrição 

negativa no nome da parte reclamante, que ficará privada de realizar 

transações comerciais. Por outro lado, não vislumbro na antecipação do 

provimento jurisdicional almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o 

aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 

296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou 

modificada, surgindo novos fatos que assim autorizem, procedendo-se 

novamente ao protesto. Ante o exposto, com amparo no art. 300 do 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, determinando aos 

órgãos de proteção ao crédito, a exclusão do nome da parte Requerente 

dos seus bancos de dados, tão somente em relação aos débitos oriundos 

da parte requerida TELEFONICA BRASIL S/A, no prazo de 10 (dez) dias. 

Outrossim, determino, ainda, a intimação da parte Requerida para que se 

abstenha, até decisão final nestes autos ou ulterior deliberação deste 

Juízo, de reenviar o nome da Requerente para quaisquer bancos de dados 

em razão do débito discutido nestes autos. Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, imponho a 

multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Ao mesmo tempo, designo audiência 

de conciliação para o dia 11.06.2018, às 14h30 (horário oficial de Mato 

Grosso). Caso não haja acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 

(cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar contestação, sob 

pena julgamento do feito no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 

da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e 

Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado 

de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do 

término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-49.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LEONTINO PEREIRA DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000145-49.2018.8.11.0059; Valor causa: R$ 15.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO 
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DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LEONTINO PEREIRA DOS SANTOS FILHO Parte Ré: REQUERIDO: ATIVOS 

S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS LEONTINO PEREIRA 

DOS SANTOS FILHO ajuizou ação declaratória de inexistência de débito, 

cumulada com indenização por danos morais e tutela antecipada em face 

de ATIVOS S/A, ambos qualificados nos autos. Aduz a parte autora que 

ao tentar realizar uma transação comercial foi impedida em virtude de 

inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Contudo, 

assevera que desconhece tal dívida, pois, não é signatária do contrato 

que deu origem ao débito em questão. Assim, requereu liminarmente a 

suspensão da inscrição de seu nome perante os órgãos de proteção ao 

crédito (SPC e SERASA), sob pena de multa diária. É o breve relato. 

Decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou 

seja, extrai-se do referido dispositivo que o julgador tem que se convencer 

de que o direito é provável para conceder a tutela provisória, como 

também há necessidade da urgência, pois a demora poderá comprometer 

a realização imediata ou futura do direito. In casu, tenho que o pedido 

liminar merece prosperar, eis que traz aos autos documentos que 

demonstram a probabilidade do direito deduzido. O perigo de dano é 

evidente, tanto é pela possibilidade de cobrança, em tese, indevida, quanto 

pelos prejuízos econômicos causados pela inscrição negativa no nome da 

parte reclamante, que ficará privada de realizar transações comerciais. 

Por outro lado, não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional 

almejado, o perigo de irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto 

sob o aspecto fático, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela 

antecipada pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo 

novos fatos que assim autorizem, procedendo-se novamente ao protesto. 

Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de 

tutela de urgência, determinando aos órgãos de proteção ao crédito, a 

exclusão do nome da parte Requerente dos seus bancos de dados, tão 

somente em relação aos débitos oriundos da parte requerida ATIVOS S/A, 

no prazo de 10 (dez) dias. Outrossim, determino, ainda, a intimação da 

parte Requerida para que se abstenha, até decisão final nestes autos ou 

ulterior deliberação deste Juízo, de reenviar o nome da Requerente para 

quaisquer bancos de dados em razão do débito discutido nestes autos. 

Para o caso de não cumprimento da determinação por parte da parte 

Requerida, imponho a multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Ao mesmo 

tempo, designo audiência de conciliação para o dia 11.06.2018, às 15h00 

(horário oficial de Mato Grosso). Caso não haja acordo, a parte requerida 

tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para apresentar 

contestação, sob pena julgamento do feito no estado em que se encontra 

(Enunciado n. 11 da Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso e Enunciado n. 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do 

Estado de Mato Grosso). O prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a 

partir do término do prazo para apresentação da defesa. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-72.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO GONCALVES MARINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DE PORTO ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 

1000040-72.2018.8.11.0059; Valor causa: R$ 27.802,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[DIREITO DO 

CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, CARTÃO DE CRÉDITO, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: FABIO 

GONCALVES MARINHO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BMG FABIO 

GONÇALVES MARINHO, ajuizou ação anulatória de ato jurídico cumulada 

obrigação de não fazer, reparação por danos morais e tutela cautelar em 

face de Banco BMG S. A., ambos qualificados nos autos. Aduz a parte 

autora que, em virtude de ser servidor público, foi disponibilizado um 

cartão de crédito de forma consignada pertencente ao requerido e que, no 

mês de março, aceitou a proposta feita e aderiu ao cartão. Entretanto, lhe 

foi informado pela preposta da requerida, que era possível realizar saques 

do limite do cartão e, caso não fosse utilizado, o valor voltaria ao cartão. 

Assevera que foi disponibilizado em sua conta bancária pelo banco réu o 

valor de R$ 2.780,20, (dois mil setecentos e oitenta reais e vinte 

centavos), montante este que, em que pese o autor não ter utilizado e 

tampouco solicitado, veio descontando em sua folha de pagamento como 

empréstimo consignado. Assim, requer liminarmente a suspensão de 

quaisquer cobranças oriundas do contrato que originou o débito em 

questão, bem como sustar quaisquer ordens de desconto em folha de 

pagamento do autor, sob pena de multa diária. É o breve relato. Decido. No 

que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se 

do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, 

aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. In casu, tenho que o pedido liminar merece prosperar, 

eis que traz aos autos documentos que demonstram a probabilidade do 

direito deduzido, no sentido de que o requerente, a priori, não contraiu 

empréstimo consignado com o requerido. O perigo de dano é evidente, 

pela possibilidade de cobrança, em tese, indevida, o que gerará prejuízos 

econômicos ao requerente. Além disso, o autor garantiu o juízo com 

depósito do valor creditado em sua conta. Por outro lado, não vislumbro na 

antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem, procedendo-se novamente ao protesto. Ante o exposto, com 

amparo no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, 

razão pela qual, determino a SUSPENSÃO de quaisquer cobranças 

oriundas do contrato nº. 2999558264141804, bem como o requerido 

SUSPENDA quaisquer ordens de descontos na folha de pagamentos do 

autor advindos do mencionado contrato, no prazo de 10 (dez) dias. 

Outrossim, determino, ainda, a intimação da parte Requerida para que se 

abstenha, até decisão final nestes autos ou ulterior deliberação deste 

Juízo, de enviar o nome do Requerente para quaisquer bancos de dados 

em razão do débito discutido nestes autos. Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, imponho a 

multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Ao mesmo tempo, designo audiência 

de conciliação para o dia 11.06.2018, às 15h30 (horário oficial de MT). 

Caso não haja acordo, a parte requerida tem o prazo de 5 (cinco) dias, a 

contar da audiência, para apresentar contestação, sob pena julgamento 

do feito no estado em que se encontra (Enunciado n. 11 da Súmula da 

Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e Enunciado n. 5 do 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). O 

prazo para impugnar é de 5 (cinco) dias, a partir do término do prazo para 

apresentação da defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 65250 Nr: 1408-07.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGREX DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILÁRIO JOSÉ MOLINA, ALESSANDRA DE 

ANDRADE SANTOS MOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTIVO JOSÉ DA SILVA JUNIOR 

- OAB:27452 - GO, Diogo da Costa Araujo - OAB:30.829 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE SOUSA E SILVA 

CONDÃO MILHOMEM - OAB:21104/O

 Aqui se tem ação de execução de título extrajudicial ajuizada por AGREX 

DO BRASIL S/A em face do ALESSANDRA DE ANDRADE SANTOS 

MOLINA e HILÁRIO JOSÉ MOLINA.

Após o deslinde do feito, as partes se compuseram amigavelmente, 

visando por fim à demanda, pugnando pela homologação do acordo e 

suspensão do feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Estando satisfeitas as exigências legais, por estar o acordo formal e 

materialmente perfeito, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, e, em consequência, JULGO EXTINTO O 
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PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do 

Código de Processo Civil.

 Considerando que as partes renunciaram expressamente a interposição 

de recurso, deverá a Secretaria Judicial certificar o trânsito em julgada da 

presente sentença, ficando, após, o feito suspenso pelo prazo de 180 

(cento) dias.

Findo o prazo supra e nada sendo requerido, remetam-se os autos ao 

arquivo na condição de findo, mediante adoção das formalidades e 

anotações de praxe.

Sem custas processuais, eis que estas foram quitadas quando do 

ajuizamento da demanda.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 63202 Nr: 651-13.2016.811.0059

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGREX DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILÁRIO JOSÉ MOLINA, ALESSANDRA DE 

ANDRADE SANTOS MOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTIVO JOSÉ DA SILVA JUNIOR 

- OAB:27452 - GO, Diogo da Costa Araujo - OAB:30.829 - GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10.062 MT

 Aqui se tem ação cautelar de sequestro ajuizada por AGREX DO BRASIL 

S/A em face do ALESSANDRA DE ANDRADE SANTOS MOLINA e HILÁRIO 

JOSÉ MOLINA.

Após o deslinde do feito, as partes se compuseram amigavelmente, 

visando por fim à demanda, pugnando pela homologação do acordo e 

suspensão do feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Estando satisfeitas as exigências legais, por estar o acordo formal e 

materialmente perfeito, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do 

Código de Processo Civil.

 Considerando que as partes renunciaram expressamente a interposição 

de recurso, deverá a Secretaria Judicial certificar o trânsito em julgada da 

presente sentença, ficando, após, o feito suspenso pelo prazo de 180 

(cento) dias.

Findo o prazo supra e nada sendo requerido, remetam-se os autos ao 

arquivo na condição de findo, mediante adoção das formalidades e 

anotações de praxe.

Sem custas processuais, eis que estas foram quitadas quando do 

ajuizamento da demanda.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 87419 Nr: 7737-98.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILÁRIO JOSÉ MOLINA, ALESSANDRA DE ANDRADE 

SANTOS MOLINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGREX DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095, JACKELINE SOUSA E SILVA CONDÃO MILHOMEM - 

OAB:21104/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTIVO JOSÉ DA SILVA 

JUNIOR - OAB:27452 - GO

 Aqui se revela ação declaratória de nulidade cumulada com pedido de 

liminar, ajuizada por HILÁRIO JOSÉ MOLINA e ALESSANDRA DE ANDRADE 

SANTOS MOLINA em face de AGREX DO BRASIL S/A.

Após o deslinde do feito, as partes se compuseram amigavelmente, 

visando por fim à demanda, pugnando pela homologação do acordo e 

suspensão do feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Estando satisfeitas as exigências legais, por estar o acordo formal e 

materialmente perfeito, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do 

Código de Processo Civil.

 Considerando que as partes renunciaram expressamente a interposição 

de recurso, deverá a Secretaria Judicial certificar o trânsito em julgada da 

presente sentença, ficando, após, o feito suspenso pelo prazo de 180 

(cento) dias.

Findo o prazo supra e nada sendo requerido, remetam-se os autos ao 

arquivo na condição de findo, mediante adoção das formalidades e 

anotações de praxe.

Sem custas processuais, eis que estas foram quitadas quando do 

ajuizamento da demanda.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 69547 Nr: 3206-03.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evanio Dias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAM BORGES DE MORAES 

ROCHA - OAB:32842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante tudo o que foi dito nesta sentença, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para reconhecer o direito 

do autor ao benefício de auxílio-doença e, ainda, das parcelas em atraso, 

devidas desde a conversão do auxílio-doença em auxílio acidente, também 

no valor de um salário mínimo mensal (vigente à época), devidamente 

corrigidas monetariamente e acrescidas com juros.Tangente ao lapso de 

duração do auxílio-doença, anoto que o benefício deverá ser pago pelo 

prazo de 12 (doze) meses a contar da sentença, sendo que após o 

transcurso de tal prazo deverá ser cessado, exceto se o autor requerer e 

obtiver sua prorrogação junto ao INSS, nos termos do artigo 60, §8º, da 

Lei 8.213/91.Determino à parte ré que promova a implantação do benefício 

previdenciário no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da intimação 

desta sentença, observando-se que o pagamento de eventuais parcelas 

atrasadas poderão ser executadas após o trânsito em julgado.Em relação 

aos juros moratórios, nas ações relativas a benefícios previdenciários, 

são eles devidos a partir da citação, à razão de 1% ao mês até a entrada 

em vigor da Lei n. 11.960/2009, após o que incidem os juros aplicados à 

caderneta de poupança. (Súmula 204 da Jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1247178/MG, Sexta Turma, 

Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 15/12/2015, DJe 02/02/2016)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 98685 Nr: 1850-02.2018.811.0059

 AÇÃO: Requerimento de Apreensão de Veículo->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENO RODRIGUES O TRANSPORTE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA MESQUITA - 

OAB:MT/23926-A, MARILI DALUZ RIBEIRO TABORDA - OAB:12293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que foi devidamente cumprida a liminar, conforme certidões 

lavradas pelo Oficial de Justiça, contidas nas referências 08 e 09, JULGO 

E DECLARO EXTINTO O PRESENTE FEITO e, via de consequência, 

DETERMINO:

 1. COMUNIQUE-SE o Juízo do processo originário acerca da diligência 

frutífera de apreensão do bem, via malote digital.

2. Intime-se o autor para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

promova o recolhimento dos valores relativos às diligências do Oficial de 

Justiça, bem como comprove a remoção do bem, sob risco de liberação do 

veículo apreendido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 92986 Nr: 10959-74.2017.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE DE OLIVEIRA GONSALVES, JOÃO PAULO 

SANTANA MORAIS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLAN DE CASTILHO E CIA LTDA – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Ferreira de Morais - 

OAB:22588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADER FRANCISCO DEI 

RICARDI - OAB:12994

 Aqui se tem ação de conhecimento, cumulada com ação de obrigação de 

fazer e não fazer, cumulada com ação de indenização por danos morais 

com pedido de tutela antecipada.

Recebida a inicial, foi designada audiência de conciliação.

Realizada a solenidade e tentada a conciliação, o requerido propôs à parte 

requerente a compra de seu imóvel e, alternativamente, a cessação das 

atividades com metalúrgica realizadas na empresa ré.

Os autores anuíram com as propostas formuladas, sobrevindo aos autos 

manifestação de que, embora não tenha havido compra do imóvel, o 

requerido teria cessado definitivamente as atividades que emitiam os 

grandes ruídos sonoros, razão pela qual requereu a efetiva homologação 

do acordo formulado em audiência.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Estando satisfeitas as exigências legais, por estar o acordo formal e 

materialmente perfeito, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do 

Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, procedam-se às baixas e anotações legais e 

arquivem-se os presentes autos.

Isento de custas e despesas processuais.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 92796 Nr: 10835-91.2017.811.0059

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdJdSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que se manifeste 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 78450 Nr: 1982-93.2017.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renato Sanini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Mariano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 Após a prolação de sentença, o embargante apresentou, 

tempestivamente, consoante certidão contida à referência 19, recurso de 

apelação.

Na sequência, sobreveio aos autos manifestação do embargado, 

oportunidade em que pugnou para que este Juízo, de ofício, reconheça a 

incorreção do valor atribuído à causa.

Decido.

Analisando os autos, verifica-se que partiu de equivocada premissa o 

embargado, posto ser sedimentado o entendimento jurisprudencial no 

sentido de que o valor da causa a ser atribuído aos embargos deve ser o 

mesmo que o atribuído à execução. Contudo, isso se aplica nos casos em 

que a impugnação manejada pelo embargante se volta contra à totalidade 

da dívida.

No caso em exame, o embargante confessou a dívida, aduzindo, todavia, 

que teria incorrido em excesso o embargado ao executar o montante 

reclamado na ação principal, de modo que o embargante atribuiu à causa o 

valor entendido, segundo seus cálculos, como o excedente.

Desse modo, por não vislumbrar razões que ensejem a alteração do valor 

da causa, rejeito o pedido do embargado.

De outro viés, considerando que foi apresentado Recurso de Apelação e 

tendo a Secretaria deste Juízo certificado a tempestividade do ato, 

abra-se vista à parte apelada para apresentação de contrarrazões no 

prazo legal.

Apresentada resposta ou decorrido sem manifestação o prazo, deverá a 

Secretaria Judicial proceder com a imediata remessa dos autos à Superior 

Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 71246 Nr: 4042-73.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Mariano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Sanini, Rosane Terezinha Sanini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON ROBERTO CASTANHO 

- OAB:9234

 Após decisão exarada por este Juízo, no sentido de ser apresentado 

nome do Leiloeira Oficial para fins de alienação dos imóveis penhorados, o 

exequente manifestou-se nos autos, pugnando pela adjudicação dos 

referidos imóveis.

Ademais, requereu o exequente a expedição de mandado de penhora e 

avaliação de outro imóvel do executado, aduzindo que os bens 

originariamente penhorados não seriam suficientes para satisfação 

integral do débito.

DECIDO.

Nos termos do artigo 876, §1º, inciso I, intime-se o executado, por 

intermédio de seu patrono, acerca do pedido formulado pelo exequente no 

que ao interesse na adjudicação do imóvel.

Sem prejuízo, tendo o exequente apresentado planilha atualizada do débito 

exequendo, defiro o pedido formulado às folhas retro e, via de 

consequência, determino à Secretaria Judicial que expeça o respectivo 

mandado de penhora e avaliação do bem imóvel declinado na petição 

contida à referência 52.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Oportunamente, volvam-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 75412 Nr: 117-35.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.C. dos Santos Madeiras, Miguel Christrovan 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que se manifeste 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 14631 Nr: 876-77.2009.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Miguel Fernandes Naves, alcunha 

"Zezinho"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 Diante do resultado positivo da penhora on line, impulsiono os autos a fim 

de intimar a parte autora, na pessoa de seu procurador, conforme art. 854 

§2º CPC, para que se manifeste em 5 (cinco) dias, tal como preceitua o 

artigo 854, §3, do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 71288 Nr: 4055-72.2016.811.0059
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Justino Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que efetue o 

recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, cuja guia deve ser emita 

junto ao site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para cumprimento do 

mandado na zona 2 CENTRO, que deverá ser paga mediante guia 

d i s p o n i b i l i z a d a  n o  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, tudo conforme 

determina o Provimento nº 7/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 74047 Nr: 5245-70.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPASTORIL SERRA DO RONCADOR 

LTDA, Silson Queiroz de Mendonça, Adriano Nunes de Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que se manifeste 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 71288 Nr: 4055-72.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Justino Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora para que se manifeste 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 16353 Nr: 315-19.2010.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Azor Braz de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AZOR BRAZ DE ARAUJO, CNPJ: 

02684035000112. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 02/03/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de AZOR BRAZ DE ARAUJO, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de Falta de recolhimento 

-ICMS garantido integral, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 200911422/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 14/12/2009

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 3.588,51

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 100731 Nr: 2910-10.2018.811.0059

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Autoridade Policial de Confresa/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO FERREIRA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS ALMEIDA 

GUERRA - OAB:23483/O

 Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela 

defesa técnica de EVERALDO FERREIRA MAGALHAES, já devidamente 

qualificados nos autos.

Alega, em síntese, a insuficiência de indícios de autoria, a existência de 

condições favoráveis (emprego lícito e residência fixa) e a 

desnecessidade da manutenção da prisão.

Com vista dos autos, a representante do Ministério Público opinou pelo 

indeferimento do pedido.

 É o breve relato.

 Decido.

Da análise dos autos, verifica-se que permanecem inalteradas as razões 

que ensejaram a decretação da prisão preventiva, na medida em que a 

defesa não acostou aos autos nenhum fato novo apto a ensejar a 

revogação da segregação cautelar, sendo que a manutenção do cárcere 

continua imprescindível para salvaguardar a garantia da ordem pública.

Os indícios de autoria, necessários para o decreto preventivo, já foram 

devidamente ressaltados, não sendo o presente momento processual 

adequado para discutir sobre o mérito da causa, mormente porque houve 

oferecimento da denúncia e seu recebimento da presente data.

 Por fim, sabe-se que eventuais condições pessoais favoráveis e a 

invocação do princípio da presunção de inocência não tem o condão de, 

por si sós, desconstituir a segregação cautelar, quando, presentes, 

outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a 

decretação da medida extrema, devidamente explicitados na presente 

decisão.

 ANTE O EXPOSTO, adotando o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de 

revogação da prisão preventiva do acusado EVERALDO FERREIRA 

MAGALHAES.

Apense-se o presente feito a ação penal código 101092 e, após, 

arquivem-se estes autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96467 Nr: 601-16.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janailton Santana de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT

 cautelares, justificando-se no risco concreto da prática de outras 

infrações penais da mesma natureza, conforme se infere do art. 282, I do 

CPP.Ademais, no que tange manifestação ministerial condicionando a 

liberdade ao pagamento de fiança, verifica-se que tal imposição não deve 

prosperar. Os autos demonstram que Janailton Santana de Sousa é 

pessoal simples e humilde economicamente. Verifica-se ainda nos 

sistemas eletrônicos deste Poder Judiciário de Mato Grosso que não 

mantém vida dedicada ao crime, em razão da inexistência de 

apontamentos processuais.Em razão disso, CONCEDO A LIBERDADE 

PROVISÓRIA A JANAILTON SANTANA DE SOUSA, independentemente de 

pagamento de fiança, porém, fixando as seguintes condições, sob pena 

de decretação de nova prisão preventiva: a) comparecimento trimestral em 

Juízo, enquanto o processo estiver em andamento, para informar e 

justificar atividades; b) obrigação de comparecimento em todos os atos 

processuais; c) proibição de ausentar-se da comarca sem autorização 

judicial;d) recolhimento domiciliar no período noturno das 22h00m às 

06h00m e nos dias de folga, salvo por motivo de trabalho formal ou outra 
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condição que venha a ser reconhecida judicial.E) manter-se afastado de 

sua anterior companheiraExpeça-se alvará de soltura de JANAILTON 

SANTANA DE SOUSA, a ser cumprido, salvo se por outro motivo tiver que 

permanecer preso. Intime-se o autuado quanto ao teor da presente 

decisão com advertência de que o descumprimento da ordem poderá 

sujeitá-los à decretação da prisão preventiva. Cumpra-se.Ciência ao 

Ministério Público.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 40418 Nr: 412-61.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Loudes Oliveira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a requerente na pessoa de sua advogada que foi agendado o dia 

19/05/2018, às 14:00 horas no Hospital Municipal de Porto dos Gaúchos 

para realização da perícia na requerentente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 22601 Nr: 567-06.2014.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rogério Sokano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Krieger Industria e Comercio de Madeiras Ltda 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB:7824-B

 Intimo o Exequente, na pessoa do advogado para manifestar acerca da 

Petição juntada na Ref. 141

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 40401 Nr: 405-69.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euclides Santana de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a requerente na pessoa de seus advogados para manifestarem 

no prazo legal acerca do laudo médico juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 22983 Nr: 753-29.2014.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rio Tibagi Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CESAR BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:7556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o exequente na pessoa de seus advogados para requerer o que 

for de direito no prazo legal acerca do ofício juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 11592 Nr: 537-10.2010.811.0019

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Domingues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Pires Santiago "Espólio"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:OAB/MT 9.110

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a Intimação das partes acerca da sentença proferida em 

07/03/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 40400 Nr: 404-84.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edilson de Oliveira Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o requerente que o médico perito nomeado agendou o dia 

19/05/2018, às 15:00 no Hospital Municipal de Porto dos Gaúchos para 

realização da perícia médica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 37624 Nr: 2358-05.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edevar da Costa Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a intimação do autor para manifestação e posterior conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 30531 Nr: 1313-97.2016.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francielle Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:8787-B/MT

 CERTIFICO, diante da interposição do recurso de apelação, procedo a 

INTIMAÇÃO do apelado/autora, para apresentar contrarrazões, no prazo 

de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 41655 Nr: 1079-47.2018.811.0019

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Novo Horizonte do Norte-MT, representado 

por Silvano Pereira Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito da Comarca de Porto dos 

Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Toni Fernande Sanches - 

OAB:19.529-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, tendo em vista a relevância dada pelo ordenamento jurídico à 
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tutela dos direitos da criança e do adolescente, e por tudo que dos autos 

consta, ACOLHO PARCIALMENTE o parecer ministerial e JULGO 

PROCEDENTE a presente ação, razão pela qual DEFIRO a expedição do 

respectivo alvará, para a realização dos eventos em 12/05/2018 e 

13/05/2018. Em que pese a opinião do Ministério Público sobre o 

indeferimento do pedido para o dia 04/05/2018, verifico que não foi 

requerido pelo autor expedição de alvará para a referida data, razão pela 

qual não há necessidade de apreciação.Entretanto, deve ser observada 

rigorosamente a Portaria nº 006/2013-DF, principalmente no que concerne 

a permanência de menores de 18 anos, desacompanhados dos pais, 

responsável legal ou pessoa maior por eles expressamente autorizados, 

bem como a proibição de venda de bebidas alcoólicas para menores, nos 

termos do Capítulo III, artigos 5º, incisos I, II e III, § 1º e 6º e 7º, bem como 

nos termos do Capítulo VII, art. 14, §1º e art. 15.Vale consignar, ainda, que 

em caso de descumprimento desta determinação judicial o requerente 

poderá incidir nas sanções previstas na portaria nº 006/2013/DF e no 

Estatuto da Criança e do Adolescente.Por derradeiro, compete aos 

organizadores do evento, ao Conselho Tutelar da Comarca, bem como o 

Município De Novo Horizonte Do Norte/MT fiscalizarem em sua plenitude o 

cumprimento do presente Alvará, e da Portaria do Juízo, sob pena de 

cassação do referido Alvará, sem prejuízo da aplicação de outras 

sanções administrativas e penais, devendo, portanto serem notificados 

para comparecer no evento em questão, para a correta fiscalização acima 

determinada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 26686 Nr: 1123-71.2015.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arlindo Birnfeld

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, acerca do desarquivamento do presente feito, 

conforme pedido Vosso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 23440 Nr: 989-78.2014.811.0019

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leomar Moreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:8787-B/MT

 Intimo a defesa do reeducando para manifestar quanto ao cálculo de 

ref.162.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 38440 Nr: 2762-56.2017.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Juízo de Direito da 3ª Vara da 

Comarca de Sorriso/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ari Paulo Geller, Marisa da Conceição Ferreira 

Geller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de expedir ofício ao juízo deprecante solicitando 

que a parte exequente deposite o valor da diligência devida ao oficial de 

justiça para o cumprimento do ato deprecado.

 Consigna-se no expediente que, caso a parte permanecer inerte por mais 

de 30 (trinta) dias a partir da juntada aos autos do comprovante de 

recebimento, pelo juízo deprecante, do ofício a ele encaminhado 

solicitando providências, a missiva será devolvida sem cumprimento, nos 

termos do artigo 393, caput, e §3º, da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 40167 Nr: 267-05.2018.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edércio Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Amate -ME, Ademir Amate

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Youssef Sayah El Atyeh - 

OAB:26319/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de expedir ofício ao juízo deprecante solicitando 

que a parte exequente deposite o valor da diligência devida ao oficial de 

justiça para o cumprimento do ato deprecado.

 Consigna-se no expediente que, caso a parte permanecer inerte por mais 

de 30 (trinta) dias a partir da juntada aos autos do comprovante de 

recebimento, pelo juízo deprecante, do ofício a ele encaminhado 

solicitando providências, a missiva será devolvida sem cumprimento, nos 

termos do artigo 393, caput, e §3º, da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 40454 Nr: 439-44.2018.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laerte de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Gildo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Christian J.L.Gasparotto - 

OAB:6.349-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Impulsiono os autos a fim de expedir ofício ao juízo deprecante 

solicitando que a parte exequente deposite o valor da diligência devida ao 

oficial de justiça para o cumprimento do ato deprecado.

 Consigna-se no expediente que, caso a parte permanecer inerte por mais 

de 30 (trinta) dias a partir da juntada aos autos do comprovante de 

recebimento, pelo juízo deprecante, do ofício a ele encaminhado 

solicitando providências, a missiva será devolvida sem cumprimento, nos 

termos do artigo 393, caput, e §3º, da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 40834 Nr: 628-22.2018.811.0019

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sociedade Educacional Unifas S/C Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliana Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Gutierrez de Melo - 

OAB:MT-9231-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de expedir ofício ao juízo deprecante solicitando 

que a parte exequente deposite o valor da diligência devida ao oficial de 

justiça para o cumprimento do ato deprecado.

 Consigna-se no expediente que, caso a parte permanecer inerte por mais 

de 30 (trinta) dias a partir da juntada aos autos do comprovante de 

recebimento, pelo juízo deprecante, do ofício a ele encaminhado 

solicitando providências, a missiva será devolvida sem cumprimento, nos 

termos do artigo 393, caput, e §3º, da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 24299 Nr: 243-79.2015.811.0019

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Denise Benites

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roverson Ramos dos Santos Silva - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico a Intimação do CURADOR ESPECIAL nomeado ao herdeiro Adair 

Pedro da Silva, Dr. Fernando do Nascimento Melo, para apresentar defesa, 

na forma do despacho de Ref. 126

Comarca de São Félix do Araguaia

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102518/5/2018 Página 785 de 825



2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41954 Nr: 2311-42.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACT Gestão de Negócios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oscar José Plentz Filho, Vera Mariane 

Lenhardt Plentz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Altino Poiatti - 

OAB:3816/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oscar José Plentz Neto - 

OAB:18061

 Desse modo, determino a expedição de Ofício ao INTERMAT para que, no 

prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, forneça a certidão de localização, 

requerida no processo n.º 270420/2016 em trâmite nesse instituto. Advirto 

que o Ofício deverá ser encaminhado com cópias dos documentos de fls. 

17/28, 44/51 e 116. No mais, intimem-se as partes para manifestarem, no 

prazo de 5 (cinco) dias, se ainda têm interesse na produção de prova 

pericial. Cumpra-se.Intimem-se.Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40664 Nr: 1258-26.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gerzilene da Fonseca Carvalho, Luiz Coelho de 

Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela Fonseca Gonzaga Vieira, Rosimari 

Fonseca Gonzaga Biondo, Jair Fonseca Gonzaga, Rosiclea Fonseca 

Gonzaga, Jolson da Fonseca Gonzaga, Marineri da Fonseca Gonzaga, 

Jone Fonseca Gonzaga, Jackson Fonseca Gonzaga, Espólio de Ângelo 

Antunes Neto da Fonseca, Espólio de Osael da Fonseca Gonzaga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janailza Taveira Leite - 

OAB:17577

 Nos termos da legislação vigente e em atenção às normas da CNGC/MT, 

impulsiono o feito com o fim de abrir vistas à parte autora para 

manifestarem-se, no prazo legal, em atenção à decisão de fls. 126.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 141098 Nr: 3133-26.2017.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Francisco de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Boa Vista, Valtuir Candido da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Roberto Junqueira 

Zoccoli Filho - OAB:18709-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel da Rocha Costa - 

OAB:19975/O

 Nos termos da legislação vigente e em atenção à decisão de fls. 1126, 

impulsiono para abrir vistas à parte Requerida para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, especificar as provas que pretende produzir, justificando-as; ou se é 

pelo julgamento antecipado da lide, sob pena de preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135942 Nr: 2142-84.2016.811.0017

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santo Hernandes, Miguel José Hernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Walter Frota Filho, Danilo Aimi, Eduardo 

Delanhese, Marcelo Barra Engenharia LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Junio Maciel 

Mendonça - OAB:25013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celmi da Silva Sobrinho - 

OAB:26435-GO, Denise de Olivera - OAB:21304/O

 Considerando a decisão judicial às fls. 377-379, a qual determina o 

desentranhamento e cumprimento do mandado de fl. 366 nos endereços 

informados na Inicial, e tendo em vista que se trata de endereços 

localizados em outras comarcas, IMPULSIONO o feito com o fim de intimar 

a parte autora para que providencie o recolhimento das custas das 

respectivas Cartas Precatórias, devendo a Guia de Pagamento ser 

extraída do site do correspondente Tribunal e juntada aos autos com 

respectivo comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim 

de que se efetive a distribuição e o cumprimento das missivas nos Juízos 

deprecados. Ademais, em atenção à certidão dos Oficiais de Justiça à fl. 

380, registra-se que somente o requerido Danilo Aimi foi devidamente 

Citado e Intimado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 138452 Nr: 1518-98.2017.811.0017

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronecharles Xavier, Érica Helena Dias Xavier

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel da Rocha Costa - 

OAB:19975/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em atenção às normas da CNGC/MT, 

impulsiono o feito com o fim de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

advogado constituído nos autos, para comparecer na Escrivania para 

retirar as Certidões de Casamento devidamente averbadas, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 143587 Nr: 1036-19.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Judy José Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Jesus Laurindo 

- OAB:18483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulado 

pelo Autor.Por outro lado, entendo ser impositiva a concessão da justiça 

gratuita ao Requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário.Desta forma, DEFIRO a 

gratuidade da justiça ora pleiteada.Deixo de designar audiência de 

conciliação e mediação, visto que, além de se tratar de recurso público o 

qual, em regra, não admite a autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é 

notório o fato de que os Procuradores do Requerido NUNCA comparecem 

a esta Comarca para participarem das audiências de instrução. Desta 

feita, fácil perceber o quanto seria inútil a designação da audiência de 

conciliação/mediação, eis que já se pode antever que ela não se realizará 

por conta da ausência dos Patronos do Requerido. Portanto, CITE-SE o 

Requerido para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal de 

30 (trinta) dias, com as advertências a que faz menção o art. 344 do 

Código de Processo Civil.Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, 

para que, caso queira, apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) 

dias.Caso contrário, certifique e devolvam os autos conclusos para 

deliberações.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 143586 Nr: 1035-34.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovelina Pereira de Mello.
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Jesus Laurindo 

- OAB:18483/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulado 

pelo Autor.Por outro lado, entendo ser impositiva a concessão da justiça 

gratuita ao Requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário.Desta forma, DEFIRO a 

gratuidade da justiça ora pleiteada.Deixo de designar audiência de 

conciliação e mediação, visto que, além de se tratar de recurso público o 

qual, em regra, não admite a autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é 

notório o fato de que os Procuradores do Requerido NUNCA comparecem 

a esta Comarca para participarem das audiências de instrução. Desta 

feita, fácil perceber o quanto seria inútil a designação da audiência de 

conciliação/mediação, eis que já se pode antever que ela não se realizará 

por conta da ausência dos Patronos do Requerido. Portanto, CITE-SE o 

Requerido para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal de 

30 (trinta) dias, com as advertências a que faz menção o art. 344 do 

Código de Processo Civil.Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, 

para que, caso queira, apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) 

dias.Caso contrário, certifique e devolvam os autos conclusos para 

deliberações.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 143589 Nr: 1038-86.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar Luz Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz de Jesus Laurindo 

- OAB:18483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulado 

pelo Autor.Por outro lado, entendo ser impositiva a concessão da justiça 

gratuita ao Requerente a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário.Desta forma, DEFIRO a 

gratuidade da justiça ora pleiteada.Deixo de designar audiência de 

conciliação e mediação, visto que, além de se tratar de recurso público o 

qual, em regra, não admite a autocomposição (art. 334, § 4º, II do CPC), é 

notório o fato de que os Procuradores do Requerido NUNCA comparecem 

a esta Comarca para participarem das audiências de instrução. Desta 

feita, fácil perceber o quanto seria inútil a designação da audiência de 

conciliação/mediação, eis que já se pode antever que ela não se realizará 

por conta da ausência dos Patronos do Requerido. Portanto, CITE-SE o 

Requerido para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal de 

30 (trinta) dias, com as advertências a que faz menção o art. 344 do 

Código de Processo Civil.Apresentada a Defesa, INTIME-SE a parte autora, 

para que, caso queira, apresente impugnação, no prazo de 10 (dez) 

dias.Caso contrário, certifique e devolvam os autos conclusos para 

deliberações.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 138662 Nr: 1659-20.2017.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Susshunmo Ferreira Araújo Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID. N.° 138662

Vistos.

Trata-se de Execução Por Quantia Certa promovida por Susshunmo 

Ferreira Araújo Alves em face da Fazenda Pública do Estado de Mato 

Grosso, ambos qualificados e representados nos autos.

Devidamente citado, o Estado, por meio do Procurador Geral do Estado 

não impugnou o valor apresentado pelo Exequente, concordando com o 

valor apresentado (fls.10/11).

 É o relatório. Fundamento e decido.

Conforme consignado no relatório, o Executado não se opôs ao valor 

apresentado pelo Exequente.

Diante o exposto, e por não haver qualquer irregularidade no cálculo 

apresentado pelo Exequente, HOMOLOGO o cálculo de fls. 03, nos termos 

do art. 924, II do CPC.

Custas a ser recolhida, quando houver a satisfação do crédito, se for o 

caso.

Expeça-se a RPV, após com a comprovação do pagamento, arquive-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 São Félix do Araguaia – MT, 06 de novembro de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-89.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA COSTA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SANTIN VEDOVATTO OAB - MT0022272A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTUERPIA PROMOTORA E ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS DE VENDA 

E CREDITO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

1000002-89.2018.8.11.0017; Valor causa: R$ 38.160,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: LUCIANA COSTA 

BRANDAO Parte Ré: REQUERIDO: ANTUERPIA PROMOTORA E 

ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS DE VENDA E CREDITO S.A. Vistos, etc. 

Ante a impossibilidade de citação frutífera da parte promovida em duas 

oportunidades, e considerando que nova audiência já fora designada pela 

Sra. conciliadora, defiro o pedido formulado pela parte promovente, para 

que seja expedida carta precatória de citação para o endereço informado 

nos autos, qual seja: Rua Doutor Renato Paes de Barros, 714, Itam Bibi, 

São Paulo/SP - 04530-001, com o objetivo de se proceder a citação da 

parte promovida, bem como para que compareça a audiência conciliatória. 

Às providências expedindo-se com eficiência o necessário. Cumpra-se 

com urgência eis que a data designada para a nova solenidade está 

próxima. São Félix do Araguaia/MT, 04 de Maio de 2018. Janaína Cristina 

de Almeida Juíza Substituta

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO, PROC:334-97.2013.811.0098, ID 52206, PRAZO 20 

DIASPessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA JOVELINADE PAULA SILVA, 

Cpf: 41573579149, Rg: 043918, Filiação: Rita de Paula e Silva e Astolfo 

Paula da Silva, data de nascimento: 25/08/1941, brasileiro(a), natural de 

Riolandia-SP, viuvo(a), aposentada. atualmente em local incerto e não 

sabidoFINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao 

feito 15 (QUINZE DIAS., sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do 

CPC, pois esse encontra-se paralisado há mais de 01 (um) ano, devendo 

para tanto intimação do Requerente por edital, nos moldes do art. 275, § 2º 

do Código de Processo Civil, para que constitua advogado para patrocinar 

sua demanda. transcorrido in albis o prazo suso, terá ainda 05 (cinco) 

dias para suprir a falta, sob pena de abondono da demanda, nos termos 

que dispõe o art. 485, § 1º do Código de Processo Civil..E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Joel Soares Viana Junior, 

digitei.Porto Esperidião, 16 de abril de 2018Fatima Adrielly Silva 
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FreitasGestor(a) Judiciário(a)Autorizado art. 1.205/CNGC

Comarca de Querência

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N°. 9/2018/DF - O Excelentíssimo Senhor Doutor Thalhes Nóbrega 

Miranda Rezende de Britto Juiz de Direito e Diretor do Foro, desta Comarca 

de Querência - MT, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, 

torna público o gabarito e a classificação definitiva dos candidatos 

aprovados no exame de seleção ocorrido no dia 15/4/2018.

* O Edital n° 9/2018 completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33857 Nr: 1010-65.2014.811.0080

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFEND PRODUTOS E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA QUANTUM S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA FERRAIRO 

HONORIO - OAB:115461, Pablo Cortez Loi - OAB:11.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO ROBERTO JORGE 

FILHO - OAB:22152

 No mérito, o pedido é IMPROCEDENTE. A despeito de a excipiente trazer 

aos autos o contrato constitutivo em que demonstra que a sede e o local 

onde funciona sua administração é na cidade e Comarca de Rondonópolis, 

a controvérsia relativa aos autos já restou decidida quando do julgamento 

da Exceção de Incompetência de código nº 31797, tendo o julgamento dos 

embargos de declaração transitado em julgado em 30/07/2015. Como já 

decidido, o foro de eleição somente é afastado havendo abuso, vício ou 

dificuldade de ampla defesa, o que não vislumbro no caso dos autos. 

Assim, diante da expressa menção no contrato de compra e venda de 

insumos agrícolas, juntado nos autos de Código 31797 que estabeleceu 

como foro de eleição a comarca de Querência-MT (cláusula 16º), razão 

não assiste à Excipiente. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 

exceção de incompetência, em todos os seus termos, conforme 

fundamentação retro, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC. Havendo custas, pela Excipiente. Traslade-se cópia aos 

autos principais. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57785 Nr: 1620-91.2018.811.0080

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelmo Roque Schwertz, ELAIDE SCHWERTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1)Cite-se a parte Requerida, mediante carta AR, para que apresente 

resposta no prazo de 15 (quinze) dias.

2)Citem-se, pessoalmente, os confinantes dos lotes disputados, abaixo 

indicados, para que, querendo, apresentem resposta, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do Artigo 297, com as advertências contidas no 

Art. 285, ambos do C.P.C.

3) Citem-se, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, os Requeridos em 

lugar incerto e eventuais interessados.

4)Intimem-se, pela via postal, os representantes das Fazendas Municipal, 

Estadual e da União para que manifestem eventual interesse, 

remetendo-lhes o processo.

5)Após, abra-se vista ao Ministério Público.

Cumpra-se. Intime-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58159 Nr: 1830-45.2018.811.0080

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS DE SOUZA SILVA, LEIDIANY PIRES DA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA 

CANARANA LTDA - COOPERCANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial.

 Defiro a gratuidade. Anote-se.

Cite-se a parte ré para que apresente contestação no prazo legal.

Citem-se os confinantes para que se manifestem sobre a pretensão 

formulada na petição inicial, opondo (eventualmente) resistência ao 

pedido.

Citem-se, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, os Requeridos em lugar 

incerto e eventuais interessados.

Intimem-se a União, o Estado e o Município cuja área pertence (observar 

envio dos autos).

Após, ao MP.

Por fim, conclusos para sentença ou instrução probatória.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57678 Nr: 1550-74.2018.811.0080

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FBdA, ACBCdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se a existência de interesse de menor, abra-se vista ao 

Ministério Público.

Remetam-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57886 Nr: 1671-05.2018.811.0080

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIMAR ALVES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO SILVA 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA COLLACHITI MORETO 

- OAB:9986/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do 

Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça. 

Anote-se.

CITE-SE A PARTE RÉ e INTIMEM-SE AS PARTES para comparecerem à 

audiência de conciliação em data a ser definida pelo setor de Conciliação 

da Comarca.

A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA A AUDIÊNCIA SERÁ FEITA NA 

PESSOA DO (A) ADVOGADO (A).

O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 
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presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57948 Nr: 1689-26.2018.811.0080

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA COLLACHITI MORETO 

- OAB:9986/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do 

Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça. 

Anote-se.

CITE-SE A PARTE RÉ e INTIMEM-SE AS PARTES para comparecerem à 

audiência de conciliação em data a ser definida pelo setor de Conciliação 

da Comarca.

A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA A AUDIÊNCIA SERÁ FEITA NA 

PESSOA DO (A) ADVOGADO (A).

O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58243 Nr: 1861-65.2018.811.0080

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ PLETSCH DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Considerando-se o cumprimento dos requisitos previstos no art. 98 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. 

Anote-se.

Oficie-se com cópia da petição inicial à(s) instituição(ões) bancária(s) 

para informar no prazo de 5 dias a existência dos ativos financeiros 

alegados na petição inicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58276 Nr: 1877-19.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR SIMON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER MERIDIONAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BRAGA SILVEIRA 

SEGURA PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do 

Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça. 

Anote-se.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, alegando-se 

negativação indevida por dívida, supostamente, desconhecida.

Afigura-se impossível a produção de prova do fato negativo, de modo que 

a probabilidade do direito da parte autora é extraída tão somente pela 

comprovação das cobranças em seu nome, supostamente, indevidas.

A urgência no pedido também está comprovada, especialmente em razão 

da negativação nos órgãos de proteção ao crédito, o que impede a 

realização de atos ordinários da vida civil.

Por fim, ressalto que a concessão do pleito liminar não reveste de caráter 

irreversível, de modo que se sustenta neste momento de cognição 

sumária.

 Ou seja, afigura-se prudente a concessão do pedido liminar como forma 

de cautela.

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, conforme requerido. 

Oficie-se com as cautelas de praxe.

CITE-SE A PARTE RÉ e INTIMEM-SE AS PARTES para comparecerem à 

audiência de conciliação em data a ser definida pelo setor de Conciliação 

da Comarca.

A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA A AUDIÊNCIA SERÁ FEITA NA 

PESSOA DO (A) ADVOGADO (A).

O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57950 Nr: 1690-11.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UMS, ES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA COLLACHITI MORETO 

- OAB:9986/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se a existência de interesse de menor, abra-se vista ao 

Ministério Público.

Após, nova conclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58044 Nr: 1770-72.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DE ARAUJO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO PAN 

S/A, BANCO CETELEM S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA COLLACHITI MORETO 

- OAB:9986/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.
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Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do 

Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça. 

Anote-se.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, alegando-se a 

cobrança indevida por dívidas não contraídas.

Afigura-se impossível a produção de prova de fato negativo, de modo que 

a probabilidade do direito da parte autora é extraída tão somente pela 

comprovação das cobranças em seu nome, supostamente, indevidas.

A ugência no pedido também está comprovada, especialmente em razão 

dos descontos bancários automáticos que mitigam a própria capacidade 

de subsistência da parte autora (sua renda advém da aposentadoria).

Por fim, ressalto que a concessão do pleito liminar não reveste de caráter 

irreversível, de modo que se sustenta neste momento de cognição 

sumária.

 Ou seja, afigura-se prudente a concessão do pedido liminar como forma 

de cautela.

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, conforme requerido. 

Oficie-se com as cautelas de praxe.

CITE-SE A PARTE RÉ e INTIMEM-SE AS PARTES para comparecerem à 

audiência de conciliação em data a ser definida pelo setor de Conciliação 

da Comarca.

A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA A AUDIÊNCIA SERÁ FEITA NA 

PESSOA DO (A) ADVOGADO (A).

O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58053 Nr: 1777-64.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Considerando-se o cumprimento dos requisitos previstos no art. 98 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. 

Anote-se.

Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e 

Enunciado n.35 da ENFAM).

Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. A ausência 

de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria 

fática apresentada na petição inicial, eventualmente.

SECRETARIA: Decorrido o prazo para contestação, independentemente de 

nova conclusão, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze 

dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção).

 Serve como mandado.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57915 Nr: 1679-79.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO ILKIU DECIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PRESTES JASPER - 

OAB:19527/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

CITE-SE A PARTE RÉ e INTIMEM-SE AS PARTES para comparecerem à 

audiência de conciliação em data a ser definida pelo setor de Conciliação 

da Comarca.

A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA A AUDIÊNCIA SERÁ FEITA NA 

PESSOA DO (A) ADVOGADO (A).

O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57506 Nr: 1495-26.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlei Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO FORESTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do 

Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça. 

Anote-se.

CITE-SE A PARTE RÉ e INTIMEM-SE AS PARTES para comparecerem à 

audiência de conciliação em data a ser definida pelo setor de Conciliação 

da Comarca.

A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA A AUDIÊNCIA SERÁ FEITA NA 

PESSOA DO (A) ADVOGADO (A).

O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57544 Nr: 1512-62.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano Pereira Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR PARA SUSTAR O 
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PROTESTO EFETIVADO durante a tramitação desde feito.Oficie-se ao 

Cartório do 2º O´ficio de Querência - MT com as cautelas de 

praxe.CITE-SE A PARTE RÉ e INTIMEM-SE AS PARTES para comparecerem 

à audiência de conciliação em data a ser definida pelo setor de Conciliação 

da Comarca.A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA A AUDIÊNCIA SERÁ 

FEITA NA PESSOA DO (A) ADVOGADO (A).O prazo para contestação (de 

quinze dias úteis) será contado a partir da realização da audiência. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial.Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados.Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57731 Nr: 1582-79.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELAINE FREITAG WELKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELECTROLUX DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do 

Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça. 

Anote-se.

Trata-se de ação ordinária pretendendo a devolução de produto com vício 

de qualidade adquirido pela parte consumidora ou, alternativamente, a 

substituição por outro similar.

Ao que parece, o refrigerador adquirido não funciona perfeitamente, 

frustando a expectativa da parte consumidora que adquiriu o produto 

objetivando a satisfação de suas necessidades ordinárias.

Aplica-se o CDC à espécie, invertendo-se o ônus da prova.

Além disso, não se afigura legítimo que a parte consumidora aguarde o 

desfecho do processo para que consiga a restituição do dinheiro pago ou 

a substituição do produto.

Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para DETERMINAR que a 

parte ré SUBSTITUA O PRODUTO ou DEVOLVA O DINHEIRO da 

consumidora, no prazo de 5 dias, sob pena de bloqueio online dos valores.

CITE-SE A PARTE RÉ e INTIMEM-SE AS PARTES para comparecerem à 

audiência de conciliação em data a ser definida pelo setor de Conciliação 

da Comarca.

A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA A AUDIÊNCIA SERÁ FEITA NA 

PESSOA DO (A) ADVOGADO (A).

O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57783 Nr: 1618-24.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN CORDEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:33477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 e artigo 98, do 

Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da gratuidade da justiça. 

Anote-se.

CITE-SE A PARTE RÉ e INTIMEM-SE AS PARTES para comparecerem à 

audiência de conciliação em data a ser definida pelo setor de Conciliação 

da Comarca.

A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA A AUDIÊNCIA SERÁ FEITA NA 

PESSOA DO (A) ADVOGADO (A).

O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57857 Nr: 1653-81.2018.811.0080

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL PEREIRA FONTANELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTEAMENTO JARDIM BELA VISTA LTDA - 

SPE, MOACIR LAND ECKERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA COLLACHITI MORETO 

- OAB:9986/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO a liminar possessória, com amparo no art. 567 do 

NCPC, para determinar à parte requerida que se abstenha da prática de 

atos de turbação ou esbulho contra o autor, até o julgamento definitivo da 

lide, sob pena de fixação de multa diária. Expeça-se mandado proibitório. 

Executada a liminar, cite-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar 

da juntada aos autos do comprovante de citação, devidamente cumprido, 

sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos 

descritos no pedido inicial, conforme art. 335 e 344 do NCPC. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57659 Nr: 1547-22.2018.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Antonio de Lima, MARIA SALETE DA 

SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial. Cite-se.

Expeça-se mandado de pagamento, concedendo à parte ré o prazo de 15 

(quinze) dias para o cumprimento voluntário e o pagamento de honorários 

advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.

A parte ré será isenta do pagamento de custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo.

Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702 do 

CPC.

Independentemente de prévia segurança do juízo, a parte ré poderá opor, 

nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação 
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monitória.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58242 Nr: 1860-80.2018.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDI SIMÃO BRUHMULLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloi Acildo Nienow

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino que a parte autora emende a petição inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, para adequá-la às determinações dos arts. 319 e 320 do 

Novo CPC, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único do Novo 

CPC), visto que não formulou pedido de assistência judiciária gratuita, 

tampouco procedeu ao recolhimento das custas e taxas devidas.

Aguarde-se em cartório. Transcorrido o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57701 Nr: 1564-58.2018.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expedito Marcos Gonçalves Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial. Cite-se.

Expeça-se mandado de pagamento, concedendo à parte ré o prazo de 15 

(quinze) dias para o cumprimento voluntário e o pagamento de honorários 

advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.

A parte ré será isenta do pagamento de custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo.

Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702 do 

CPC.

Independentemente de prévia segurança do juízo, a parte ré poderá opor, 

nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação 

monitória.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57479 Nr: 1480-57.2018.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Florencio Moura da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a inicial. Cite-se.

Expeça-se mandado de pagamento, concedendo à parte ré o prazo de 15 

(quinze) dias para o cumprimento voluntário e o pagamento de honorários 

advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.

A parte ré será isenta do pagamento de custas processuais se cumprir o 

mandado no prazo.

Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702 do 

CPC.

Independentemente de prévia segurança do juízo, a parte ré poderá opor, 

nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação 

monitória.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33484 Nr: 719-65.2014.811.0080

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA QUANTUM S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEFEND PRODUTOS E SERVIÇOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO ROBERTO JORGE FILHO 

- OAB:22152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS PIMENTEL BARBOSA 

NETO - OAB:18454/O, Pablo Cortez Loi - OAB:11.152

 Vistos.

Considerando o desfecho nos autos de exceção de incompetência, 

cumpra-se o já determino em decisão de Ref: 03, intimando-se a parte 

requerida para apresentar resposta, no prazo legal.

Após, tornem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 46771 Nr: 996-76.2017.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO ANTONIO DE LUCCA PIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MACHADO FONSECA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romes Júlio Tomáz- 

Procurador do Estado - OAB:

 Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Nos casos em que o recorrente é 

assistido por Curador Especial, a exigibilidade do pagamento das custas 

recursais e dos honorários advocatícios fica suspensa, uma vez que o 

mesmo encontra-se sob o pálio da justiça gratuita.cTraslade-se cópia à 

ação de execução dependente.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50205 Nr: 2560-90.2017.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S H CARMO DA COSTA GONTIJO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Querência - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MACHADO FONSECA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria da Fazenda 

Municipal - OAB:

 Vistos.

Trata-se de Embargos à Execução Fiscal opostos pela Defensoria Pública 

em legitimação extraordinária, alegando nulidade da citação por edital 

diante da ausência dos requisitos para seu deferimento.

 Os embargos foram recebidos e a parte embargada intimada para 

apresentar impugnação.

Em sede de impugnação, a parte embargada requereu a improcedência do 

pedido.

 Vieram conclusos os autos para Sentença.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Concluída a fase postulatória, verifico que constam dos autos elementos 

suficientes para o julgamento integral do mérito, restando despicienda 

eventual produção probatória na espécie (art. 355, I, do NCPC), haja vista 

que a questão controvertida é exclusivamente de direito e foram juntados 

aos autos documentos suficientes para a comprovação das teses 

apresentadas pelas partes e formação do convencimento do julgador. 

Além disso, anoto que o magistrado é o destinatário das provas, de modo 

que a ele incumbe a direção do processo e a ponderação sobre a 

necessidade ou não da produção de outras provas. A propósito, já decidiu 

o Supremo Tribunal Federal que “a necessidade de produção da prova há 

de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide não implique 
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em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do Magistrado” (RE 101.171-8- SP).

 Neste sentido, o NCPC prevê que no caso de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias os requerimentos poderão ser indeferidos, 

conforme parágrafo único do art. 370 do NCPC.

Ademais, o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei 

indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o 

enquadramento jurídico adequado. Aplica-se ao caso o brocardo “da mihi 

factum, dabo tibi ius” (REsp 1.537.996).

Assim, verifico que os aspectos decisivos desta causa estão 

suficientemente líquidos, de modo que está autorizado o julgamento 

antecipado da lide (RTJ 115/789).

Tal entendimento é lastreado ainda no princípio da razoável duração do 

processo, garantia fundamental assegurada, insculpido no inciso LXXVIII 

do art. 5º da Constituição Federal de 1988, com o seguinte teor: “a todos, 

no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração 

do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

 Os motivos que levaram o legislador a erigir a questão do tempo do 

processo ao nível de garantia fundamental mostram-nos uma insatisfação 

da sociedade com a prestação da tutela jurisdicional e o entendimento de 

que a jurisdição não deve ser apenas "prestada" pelo Estado como 

decorrência do direito de ação, mas que a tutela jurisdicional deve ser 

efetiva, tempestiva e adequada, sendo atribuição do Estado alcançar este 

objetivo.

Por essas razões, mister se faz evitar a criação de novas fases, 

incidentes ou procedimentos inúteis que só postergariam ainda mais o 

pronunciamento jurisdicional.

Dito isto, reconheço presentes os pressupostos processuais de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 

Concorrem ao caso as condições da ação, como a legitimidade das partes 

e o interesse processual, entendidas como de direito abstrato, não 

vislumbrando, também, qualquer vício processual.

A petição é apta e o procedimento corresponde à natureza da causa. A 

pretensão deduzida não carece de pedido ou causa de pedir. Ademais, o 

pedido é, em tese, juridicamente possível, não havendo incompatibilidade 

de pedidos, sendo que, a princípio, da narração dos fatos decorre 

logicamente a conclusão.

No mérito, o pedido é IMPROCEDENTE.

Na execução fiscal a citação por edital é cabível quando não exitosas as 

outras modalidades de citação previstas na legislação de regência - a 

citação por correio e a citação por oficial de justiça.

 Nesses termos é a Súmula n.º 414: A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

 Neste sentido, assenta-se a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO 

MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOSTAMENTO DAS 

DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Súmula 414 do STJ: “A citação por edital na execução 

fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”(AgR 

171064/2016, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2017, Publicado no 

DJE 04/09/2017).

Isso porque a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a comunicação real 

dos atos às partes, seja citação, seja intimação. A comunicação ficta 

constitui exceção. No entanto, a citação por edital é possível se o réu se 

encontrar em local incerto e não sabido e se assegurados o contraditório 

e a ampla defesa, com a nomeação de curador especial. Neste caso, a 

citação por edital não gerou prejuízo processual para a parte.

Assim, satisfeitos os requisitos do art. 8º da Lei de Execução Fiscal, a 

citação editalícia se mostra válida, mormente quando realizadas tentativas 

infrutíferas de localização do executado.

Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Nos casos em que o recorrente é 

assistido por Curador Especial, a exigibilidade do pagamento das custas 

recursais e dos honorários advocatícios fica suspensa, uma vez que o 

mesmo encontra-se sob o pálio da justiça gratuita.c

Traslade-se cópia à ação de execução dependente.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58241 Nr: 1859-95.2018.811.0080

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO GUERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOPPE MARQUES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil.

Considerando-se o cumprimento dos requisitos previstos no art. 98 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. 

Anote-se.

Notifique-se conforme pretendido.

O Procedimento será o previsto no art. 726 e seguintes do CPC.

Realizada a notificação, os autos serão entregues ao requerente (por se 

tratar de processo virtual, aguardará em cartório pelo prazo de 30 dias, 

arquivando-se com o decurso do prazo).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18007 Nr: 1196-30.2010.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Divina Vieira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando-se a necessidade de aperfeiçoamento do serviço judiciário 

local, de modo a reduzir custos e tempo de serviço dispendido para o 

impulsionamento dos feitos, delibero:

Proceda-se à digitalização do feito, de acordo com a CNGC.

 A remessa passará a ser virtual, com envio dos autos (imediata, sem a 

necessidade de colaboração dos Correios).

Arquivem-se os autos físicos, em local apropriado, para que seja realizada 

a conferência com a sua DIGITALIZAÇÃO INTEGRAL.

 Com a tomada das providências, intime-se para ciência, conforme a 

CNGC. Eventualmente, certifique-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57564 Nr: 1529-98.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rose Conceição Rosa Galvão Bolico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO LUIZ DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cite- se a parte ré para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito (art. 829 do Novo CPC).

Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado (art. 829, §1º do Novo CPC).

Se o oficial de justiça não encontrar o (a) (s) executado (a) (s), 

arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 

830 do Novo CPC).

 Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da ação, com 

fulcro no art. 827 do Novo CPC, sendo que, havendo pronto pagamento, 

no prazo de 03 (três) dias da citação, tal verba será reduzida pela metade 

(art. Art. 827, §1º, do Novo CPC).

No cumprimento do ato citatório, deverá (deverão) ser o (a) (s) executado 

(a) (s) cientificado (a) (s) do que preceituam os arts. 914, 915, 916, 917 

do Novo CPC.
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Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52769 Nr: 4018-45.2017.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELSON LUIS DESIDÉRIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO MAZZUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada pela parte autora e, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Custas já recolhidas.

Não há condenação em honorários advocatícios em vista da causalidade.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Comunique-se o juízo deprecado requisitando-se a devolução da missiva, 

tendo em vista a perda de seu objeto.

Após, arquivem-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53527 Nr: 4478-32.2017.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Fiat S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILA NOMINATO CARVALHO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que não foi possível cumprir a liminar deferida (certidão 

anunciando diligência negativa), HOMOLOGO a desistência ao feito 

manifestada e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Novo Código de 

Processo Civil.

Custas já recolhidas.

Não há condenação em honorários advocatícios em vista da causalidade.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52517 Nr: 3872-04.2017.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A. CRÉDITOS FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGEMIRO BATISTA ARANTES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada pela parte autora e, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Custas já recolhidas.

Não há condenação em honorários advocatícios em vista da causalidade.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36727 Nr: 892-55.2015.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corina Pissato - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada pela parte autora e, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Custas já recolhidas.

Não há condenação em honorários advocatícios em vista da causalidade.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38056 Nr: 1504-90.2015.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano Anselmo Pezzini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiana Vasconcelos 

Borges Martins - OAB:13.994-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva 

- OAB:8.184-A/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.Condeno o demandante ao pagamento das custas e despesas 

processuais, conforme dispõe o art. 85, caput, do CPC, e honorários 

advocatícios em favor dos patronos do requerido, fixando os mesmos na 

razão de 10% sobre o valor da causa, nos termos do §2º, da mesma 

norma legal. P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49412 Nr: 2252-54.2017.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRIVALLE AGRÍCOLA VALE DO ARAGUAIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR MARTINS DE OLIVEIRA, EUNICE 

MARIA GRAEBIN OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo 

celebrado entre as partes.

Suspendo o feito até o integral cumprimento do acordo, nos termos do art. 

922 do NCPC.

Transcorrido o prazo do vencimento, aguarde-se por mais cinco dias 

eventual manifestação das partes.

Anoto competir a elas comunicar este Juízo sobre seu integral 

cumprimento.

No silêncio, presumir-se-á a quitação da dívida, vindo conclusos para 

extinção.

Sem prejuízo, defiro o pedido contido no item 2.2 do termo de acordo. 

Providencie a Secretaria o necessário.

Antes da publicação desta decisão, determino que a Secretaria 

providencie o cadastramento de todas as partes e Procuradores que, 

eventualmente, não se encontrem cadastrados nestes autos.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51791 Nr: 3404-40.2017.811.0080
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR MARTINS DE OLIVEIRA, EUNICE MARIA 

GRAEBIN OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIVALLE AGRÍCOLA VALE DO ARAGUAIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 Vistos.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo 

celebrado entre as partes.

Suspendo o feito até o integral cumprimento do acordo, nos termos do art. 

922 do NCPC.

Transcorrido o prazo do vencimento, aguarde-se por mais cinco dias 

eventual manifestação das partes.

Anoto competir a elas comunicar este Juízo sobre seu integral 

cumprimento.

No silêncio, presumir-se-á a quitação da dívida, vindo conclusos para 

extinção.

Sem prejuízo, defiro o pedido contido no item 2.2 do termo de acordo. 

Providencie a Secretaria o necessário.

Antes da publicação desta decisão, determino que a Secretaria 

providencie o cadastramento de todas as partes e Procuradores que, 

eventualmente, não se encontrem cadastrados nestes autos.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56856 Nr: 1150-60.2018.811.0080

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ponto Forte Comércio e Representação de Insumos 

Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIVALLE AGRÍCOLA VALE DO ARAGUAIA 

LTDA, GILMAR MARTINS DE OLIVEIRA, EUNICE MARIA GRAEBIN OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIA TEIXEIRA DOS 

SANTOS - OAB:86531

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 Vistos.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo 

celebrado entre as partes.

Suspendo o feito até o integral cumprimento do acordo, nos termos do art. 

922 do NCPC.

Transcorrido o prazo do vencimento, aguarde-se por mais cinco dias 

eventual manifestação das partes.

Anoto competir a elas comunicar este Juízo sobre seu integral 

cumprimento.

No silêncio, presumir-se-á a quitação da dívida, vindo conclusos para 

extinção.

Sem prejuízo, defiro o pedido contido no item 2.2 do termo de acordo. 

Providencie a Secretaria o necessário.

Antes da publicação desta decisão, determino que a Secretaria 

providencie o cadastramento de todas as partes e Procuradores que, 

eventualmente, não se encontrem cadastrados nestes autos.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39771 Nr: 396-89.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDINEI MAZZUTTI, UBIRAJARA FRANCISCO 

PEREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo 

celebrado entre as partes.

Suspendo o feito até o integral cumprimento do acordo, nos termos do art. 

922 do NCPC.

Transcorrido o prazo do vencimento, aguarde-se por mais cinco dias 

eventual manifestação das partes.

Anoto competir a elas comunicar este Juízo sobre seu integral 

cumprimento.

No silêncio, presumir-se-á a quitação da dívida, vindo conclusos para 

extinção.

Sem prejuízo, defiro o pedido contido no item 2.3 do termo de acordo. 

Providencie a Secretaria o necessário.

Antes da publicação desta decisão, determino que a Secretaria 

providencie o cadastramento de todas as partes e Procuradores que, 

eventualmente, não se encontrem cadastrados nestes autos.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56659 Nr: 1085-65.2018.811.0080

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSE, MPG, MEEG, JEG, JEG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Custas pro rata, observada a gratuidade da justiça. As obrigações 

decorrentes da sucumbência da parte beneficiária da gratuidade da justiça 

ficará sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderá ser 

executada se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, 

artigo 98, §§ 2º e 3º).

Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus patronos.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55726 Nr: 724-48.2018.811.0080

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada pela parte autora e, em 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Custas já recolhidas.

Não há condenação em honorários advocatícios em vista da causalidade.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Comunique-se o juízo deprecado requisitando-se a devolução da missiva, 

tendo em vista a perda de seu objeto.

Após, arquivem-se.

P.R.I.C.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43554 Nr: 2328-15.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO MAZZUTTI, UBIRAJARA FRANCISCO 

PEREIRA JUNIOR, RUDINEI MAZZUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo 

celebrado entre as partes.

Suspendo o feito até o integral cumprimento do acordo, nos termos do art. 

922 do NCPC.

Transcorrido o prazo do vencimento, aguarde-se por mais cinco dias 

eventual manifestação das partes.

Anoto competir a elas comunicar este Juízo sobre seu integral 

cumprimento.

No silêncio, presumir-se-á a quitação da dívida, vindo conclusos para 

extinção.

Antes da publicação desta decisão, determino que a Secretaria 

providencie o cadastramento de todas as partes e Procuradores que, 

eventualmente, não se encontrem cadastrados nestes autos.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43553 Nr: 2327-30.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO MAZZUTTI, UBIRAJARA FRANCISCO 

PEREIRA JUNIOR, Adelino Augusto Mazzutti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo 

celebrado entre as partes.

Suspendo o feito até o integral cumprimento do acordo, nos termos do art. 

922 do NCPC.

Transcorrido o prazo do vencimento, aguarde-se por mais cinco dias 

eventual manifestação das partes.

Anoto competir a elas comunicar este Juízo sobre seu integral 

cumprimento.

No silêncio, presumir-se-á a quitação da dívida, vindo conclusos para 

extinção.

Antes da publicação desta decisão, determino que a Secretaria 

providencie o cadastramento de todas as partes e Procuradores que, 

eventualmente, não se encontrem cadastrados nestes autos.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43552 Nr: 2326-45.2016.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO MAZZUTTI, Jailson Gomes de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo 

celebrado entre as partes.

Suspendo o feito até o integral cumprimento do acordo, nos termos do art. 

922 do NCPC.

Transcorrido o prazo do vencimento, aguarde-se por mais cinco dias 

eventual manifestação das partes.

Anoto competir a elas comunicar este Juízo sobre seu integral 

cumprimento.

No silêncio, presumir-se-á a quitação da dívida, vindo conclusos para 

extinção.

Antes da publicação desta decisão, determino que a Secretaria 

providencie o cadastramento de todas as partes e Procuradores que, 

eventualmente, não se encontrem cadastrados nestes autos.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33555 Nr: 778-53.2014.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON LOVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente a pretensão punitiva contida na 

denúncia para o fim de ABSOLVER o acusado Gilson Lovo, já qualificado 

nos autos, das imputações que lhe foram feitas, o que faço com fulcro no 

artigo 386, inciso VII, do CPP. Isento o acusado das custas e despesas 

processuais. Após, arquivem-se.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34218 Nr: 1242-77.2014.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Francisco da Silva Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386/O/MT

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva para o fim de CONDENAR o acusado 

MARCIO FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO, já qualificado nos autos, 

dando-o como incurso no artigo 147 do Código Penal. PASSO A DOSAR A 

PENA. O crime de ameaça está descrito no artigo 147 do Código Penal e 

possui pena de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa. A 

culpabilidade com que agiu o réu é normal à espécie delitiva. Em relação 

aos antecedentes, nada há a ser considerado. No que se refere à 

conduta social e a personalidade do réu, inexistem nos autos elementos 

seguros para auferi-las. Os motivos do crime são próprios do tipo penal, 

nada havendo a ser valorado. Quanto às circunstâncias, igualmente não 

extravasam a figura típica. Quanto às consequências do delito, são 

normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada 

pelo legislador. O comportamento da vítima igualmente não requer 

valoração extrapenal.Face as circunstâncias judiciais analisadas, fixo a 

pena-base no mínimo legal de 01 (um) mês de detenção. Ausentes 

circunstâncias atenuantes e agravantes. Inexistem causas de aumento e 

de diminuição a serem consideradas, razão pela qual, torno definitiva a 

pena de 01 (um) mês de detenção. Considerando a quantidade de pena a 

ser aplicada, fixo o regime ABERTO.Sendo o crime cometido com ameaça 

à pessoa, não faz jus o réu à substituição da pena privativa de liberdade 

por restritivas de direitos, consoante o artigo 44 do Código Penal. O sursis 

lhe é prejudicial. Custas na forma da lei. Transitada em julgado, providencie 

a formação do executivo definitivo de pena e remessa ao Juízo da 

Comarca de Água Boa/MT (local onde o acusado encontra-se cumprindo 

pena em razão da condenação dos autos de código 34217). P. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34305 Nr: 1297-28.2014.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CACIO FREIRES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Thadeu Segura 
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Pereira - OAB:9.401-A-MT, Leila Galle Ebeling - OAB:8556

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e o 

faço para JULGAR EXTINTA a punibilidade do réu CARLOS EDUARDO 

PEREIRA GOMES em relação ao delito do artigo 140 do Código Penal, bem 

como para CONDENAR o réu CARLOS EDUARDO PEREIRA GOMES, 

qualificado nos autos, à pena de 06 (seis) meses de detenção, no regime 

inicial aberto, por infração ao artigo 129, § 9º do Código Penal.Custas na 

forma da lei.P. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36600 Nr: 834-52.2015.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ANTE O EXPOSTO e por mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva para o fim de CONDENAR o acusado 

JOEL FERREIRA DA SILVA, já qualificado nos autos, dando-o como 

incurso no artigo 155, § 4.º, inciso I, do Código Penal. PASSO A DOSAR A 

PENA. Inicialmente, impõe-se a análise das circunstâncias judiciais 

descritas no artigo 59 do Código Penal.O delito previsto no art. 155, §4º, 

inciso I, do Código Penal, prevê pena de 02 (dois) a 08 (oito) anos de 

reclusão.A culpabilidade com que agiu o réu é normal à espécie delitiva. 

Em relação aos antecedentes, nada há a ser valorado. No que se refere à 

conduta social e a personalidade, inexistem nos autos elementos 

concretos para auferi-las. Os motivos do crime são próprios do tipo penal, 

nada havendo a ser valorado. Quanto às circunstâncias, igualmente não 

extravasam a figura típica. Quanto às consequências do delito, são 

normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada 

pelo legislador. O comportamento da vítima igualmente não requer 

valoração extrapenal.Diante das circunstâncias judiciais supra, fixo a 

pena base em seu mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão.Inexistem 

atenuantes e agravantes a serem valoradas. Inexistem causas de 

diminuição e aumento de pena a serem reconhecidas e sopesadas, motivo 

pelo qual torno definitiva a pena de 02 (dois) anos de reclusão. Para o 

cumprimento da pena, em consonância com o artigo 33, § 2º, “c”, do 

Código Penal, fixo o regime inicial ABERTO.Considerando-se que o tipo 

penal no qual incidiu o acusado possui pena de multa cumulada, fixo-a, 

proporcionalmente, em 10 dias-multa. Inexistindo informações acerca da 

renda atual do acusado, fixo cada dia-multa no patamar mínimo legal, ou 

seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39251 Nr: 231-42.2016.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mizael Nunes Perdigão Souza Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, julgo 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial acusatória para o fim de 

CONDENAR o acusado MIZAEL NUNES PERDIGÃO SOUZA JÚNIOR, já 

qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 155, § 1.º e § 4.º, 

inciso II, do Código Penal Brasileiro. .Assim, fixo a pena base em seu 

mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão.Tendo em vista que o réu 

confessou a autoria delitiva na fase inquisitiva, bem como possuía 18 

(dezoito) anos de idade na data do fato, reconheço a incidência das 

circunstâncias atenuantes previstas no artigo 65, incisos I e III, alínea “d”, 

do Código Penal. Todavia, tendo em vista que a pena-base foi fixada em 

seu mínimo legal, em observância ao teor da Súmula 231 do STJ, mantenho 

a pena em 02 (dois) anos de reclusão. Não há circunstâncias agravantes 

a serem consideradas.Presente a causa de aumento descrita no § 1.º do 

artigo 155 do CP, aumento a pena em 1/3 e chego ao total de 02 (dois) 

anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Inexistem causas de diminuição a 

serem reconhecidas e sopesadas, motivo pelo qual torno definitiva a pena 

de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Para o cumprimento 

da pena, em consonância com o artigo 33, § 2.º, alínea “c”, do Código 

Penal, fixo o regime inicial ABERTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35581 Nr: 380-72.2015.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e o faço para 

CONDENAR o réu ERIVALTO RAMOS DA SILVA, qualificado nos autos, à 

pena de 03 (três) meses de detenção, no regime inicial aberto, por 

infração ao artigo 129, § 9º do Código Penal.Custas na forma da lei.P. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39693 Nr: 370-91.2016.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO INÁCIO FRUTUOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386/O/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o 

réu JOSÉ AUGUSTO INÁCIO FRUSTUOSO, qualificado nos autos, como 

incurso nas penas do artigo 306, “caput”, da Lei 9.503/97, bem como no 

artigo 14, “caput”, da Lei 10.826/03, ao cumprimento 02 (dois) anos de 

reclusão, 06 (seis) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa, no valor 

mínimo legal, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo 

automotor pelo prazo de 01 (um) ano.Ausentes os requisitos necessários 

à decretação da prisão preventiva, poderá o réu recorrer em liberdade.Em 

relação à fiança, cumpra-se o art. 336, do Código de Processo Penal.Após 

o trânsito em julgado, oficie-se ao DETRAN para a suspensão da carteira 

de habilitação do acusado, lance-se o nome do sentenciado no Livro do 

Rol dos Culpados, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos com 

as cautelas e formalidades legais. P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41768 Nr: 1419-70.2016.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMAO PEREIRA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o 

réu ROMÃO PEREIRA BARROS, qualificado nos autos, como incurso nas 

penas do artigo 306, “caput”, da Lei 9.503/97, bem como no artigo 333, 

“caput”, do Código Penal, ao cumprimento 02 (dois) anos de reclusão, 06 

(seis) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo legal, 

além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo 

de 01 (um) ano.Ausentes os requisitos necessários à decretação da 

prisão preventiva, poderá o réu recorrer em liberdade.Em relação à fiança, 

cumpra-se o art. 336, do Código de Processo Penal.Após o trânsito em 

julgado, oficie-se ao DETRAN para a suspensão da carteira de habilitação 

do acusado, lance-se o nome do sentenciado no Livro do Rol dos 

Culpados, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos com as 

cautelas e formalidades legais. P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44639 Nr: 13-77.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Mateus da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALICIANE LETICIA 

SULZBACHER LOPES - OAB:18321/O, EIDILAINE - OAB:46.454, 

Leoverai Francisco Lopes - OAB:3.549B

 Posto isto, julgo PROCEDENTE a denúncia, o que faço para condenar 

HUGO MATEUS DA SILVA, já qualificado nos autos, como incurso na 

sanção prevista no artigo 129, § 1º, inciso II, do Código Penal.A 

culpabilidade restou normal à espécie, não há registro de antecedentes e 

nada existe de palpável nos autos sobre sua conduta social. O réu não 

demonstra ter personalidade voltada para o crime. Os motivos do crime e 

circunstâncias do fato não lhe favorecem. As conseqüências extrapenais 

não foram graves. O comportamento da vítima em nada influiu no 

resultado. A situação econômica do réu não restou evidenciada nos 

autos.Diante de tais ponderações, reputo como necessária e suficiente à 

reprovação do crime de lesão corporal a fixação da pena-base em 01 

(um) ano de reclusão, que a torno definitiva em razão da inexistência de 

outras causas que possam modificá-la.O regime inicial de cumprimento da 

pena será o aberto (art. 33, caput e § 2º, alínea “c”, do Código 

Penal).Considerando que o réu não preenche os requisitos do artigo 44, 

do Código Penal, porque o crime foi cometido com violência e grave 

ameaça à pessoa, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por 

pena restritiva de direito.Transitando em julgado a presente decisão, 

expeça-se guia de recolhimento com traslado das peças obrigatórias e 

arquivem-se os autos.Oficie-se ao Distribuidor e órgãos competentes 

informando a condenação do réu.Expeça-se a guia de execução de pena 

do acusado.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 13933 Nr: 1066-45.2007.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Custódio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 057/2008/CGJ, 

impulsiono o presente feito para intimar o Réu, na pessoa de sua 

Advogada, via DJE, para que apresente alegações finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35720 Nr: 455-14.2015.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER APARECIDO FERNANDES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em obediência ao princípio da fungibilidade dos recursos, bem como 

considerando não se tratar de hipótese de má-fé (artigo 579, CPP), 

RECEBO a apelação interposta como RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos 

termos do artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal.

 Cumpra-se conforme o disposto nos artigos 588 e 589, ambos do Código 

de Processo Penal.

 Intime-se a parte recorrente para apresentar razões recursais.

 Após, intime-se o Ministério Público para que apresente contrarrazões.

 Por fim, tornem os autos conclusos para eventual juízo de retratação.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52624 Nr: 3948-28.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON MESSIAS MATOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A, MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - OAB:19240/O

 Além disso, observo que em muito se confunde com o próprio mérito da 

demanda, de modo que ainda persistem os indícios de autoria suficientes 

para a manutenção da custódia.Assim, verificando-se que não houve 

qualquer alteração fática em relação à prisão do custodiado, INDEFIRO o 

pedido, mantendo a decisão que decretou sua prisão preventiva. 

SECRETARIA: promova todos os atos processuais necessários à 

realização da audiência de instrução designada para o próximo dia 

18/05/2018. Ciência ao MPE. Intime-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49050 Nr: 2114-87.2017.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Idacir Steffens

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TONYPORTT FERREIRA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo 

celebrado entre as partes.

Suspendo o feito até o integral cumprimento do acordo, nos termos do art. 

922 do NCPC.

Transcorrido o prazo do vencimento, aguarde-se por mais cinco dias 

eventual manifestação das partes.

Anoto competir a elas comunicar este Juízo sobre seu integral 

cumprimento.

No silêncio, presumir-se-á a quitação da dívida, vindo conclusos para 

extinção.

Antes da publicação desta decisão, determino que a Secretaria 

providencie o cadastramento de todas as partes e Procuradores que, 

eventualmente, não se encontrem cadastrados nestes autos.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53967 Nr: 4870-69.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, CATP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziella Salina Ferrari - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Vistos.

Intime-se o Ministério Público para apresentar manifestação, no prazo 

legal.

Com a vinda, conclusos.

Remetam-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32799 Nr: 104-75.2014.811.0080

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora via DJE para apresentar endereço atualizado do 

réu, no prazo de 5 dias.

Com a vinda, expeça-se mandado de penhora em seu endereço, 

procedendo-se à busca de bens elevado valor ou os que ultrapassem as 

necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33430 Nr: 676-31.2014.811.0080

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, ACFdS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Vicente Gonçalves de 

Souza - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se o paradeiro incerto da parte beneficiária, incumbida de 

manter o juízo informado acerca de seu endereço atualizado, a teor do 

que dispõe o art. 274, §único do CPC, verifico a ausência de interesse 

processual necessária para o deslinde do feito.

Ressalte-se a tentativa de intimação pessoal, infrutífera em razão da 

mudança de endereço sem prévia comunicação.

Assim, em razão da constatada carência da ação, julgo EXTINTO O FEITO, 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Sem custas ou honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34260 Nr: 1271-30.2014.811.0080

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, VPdB, AVFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, José Vicente Gonçalves de Souza - OAB:0, Ketty Ney 

Bianca Holanda Aires - OAB:19386/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos em que se noticia a alteração 

de endereço da parte, o que ensejou a manifestação do Parquet no 

sentido de remessa dos autos à nova comarca de domicílio.

 É o caso dos autos.

A mudança de domicílio do autor da ação de alimentos durante o curso do 

processo não é, em regra, suficiente para alteração da competência para 

o julgamento do feito, prevalecendo o princípio da perpetuatio jurisdictionis, 

previsto no CPC, segundo o qual a competência se define no momento da 

propositura da ação, sendo irrelevantes as modificações do estado de 

fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o 

órgão judiciário ou alterarem a competência em razão da matéria ou da 

hierarquia.

Entretanto, "o princípio do juízo imediato, previsto no art. 147, I e II, do ECA, 

desde que firmemente atrelado ao princípio do melhor interesse da criança 

e do adolescente, sobrepõe-se às regras gerais de competência do CPC". 

Assim, a regra da perpetuatio jurisdictionis, estabelecida no art. 87 do 

CPC, cede lugar à solução que oferece tutela jurisdicional mais ágil, eficaz 

e segura ao infante, permitindo, desse modo, a modificação da 

competência no curso do processo, sempre consideradas as 

peculiaridades da lide.

Isso porque o caráter continuativo da relação jurídica alimentar, conjugado 

com a índole social da ação de alimentos, autoriza que se mitigue a regra 

da perpetuatio jurisdictionis.

Diante do exposto, RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO DE 

QUERÊNCIA – MT, determinando a remessa dos autos à Comarca de 

Lucas do Rio Verde – MT.

Às providências, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35146 Nr: 175-43.2015.811.0080

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MLWdL, MRWDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVAL VITO - OAB:19830/O

 Vistos.

Intime-se o executado para adimplir o débito restante, no prazo de 10 dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48909 Nr: 2060-24.2017.811.0080

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAIMBÉ MAQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON DELMIR FUCKS, MARECI PINTO 

FUCKS, ODÍLIO BALBINOTTI FILHO, TÂNIA MARIA BOZELLI BALBINOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON ANTONIO FERREIRA - 

OAB:6501

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Decio Cristiano Piato - 

OAB:7.172, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:3719

 Vistos.

HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Custas já recolhidas.

Não há condenação em honorários advocatícios em vista da causalidade.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Atualize-se o sistema Apolo cadastrando os últimos patronos habilitados 

nos autos.

Arquivem-se.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51947 Nr: 3503-10.2017.811.0080

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIDIANE PAULA DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE FAGUNDES 

MARQUES - OAB:17113/O

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 66 da Lei 4.728/65 e no DL nº 

911/69, JULGO PROCEDENTE o pedido, declarando RESCINDIDO O 

CONTRATO E CONSOLIDANDO NAS MÃOS DA PARTE AUTORA O 

DOMÍNIO E A POSSE, plenos e exclusivos do bem, cuja apreensão liminar 

torno definitiva. Autorizo a venda pela autora, na forma do artigo 3º, § 5º, 

do Decreto Lei nº 911/69. Cumpra-se o disposto no artigo 2º, do Decreto 

Lei nº 911/69 (devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu 

crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo 

apurado, se houver, com a devida prestação de contas). Condeno a parte 

ré ao pagamento das custas do processo, despesas processuais e 

honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do 

valor do débito. As verbas da condenação serão corrigidas 

monetariamente, segundo o INPC.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55571 Nr: 686-36.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DOS SANTOS DE MEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON ARAUJO FERREIRA, FABIANA 

ARAUJO DE MORAIS FERREIRA, CLAUDINEI PERETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉRICA DE SOUZA VIEIRA VALER 

- OAB:60748

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Custas já recolhidas.

Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus patronos.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.
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Antes da publicação desta decisão, determino que a Secretaria 

providencie o cadastramento de todas as partes e Procuradores que, 

eventualmente, não se encontrem cadastrados nestes autos.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38481 Nr: 1692-83.2015.811.0080

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Prefeitura Municipal de Querência - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BRASILINO LUIZ DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B, NORTON MUSSALAN FERREIRA - 

OAB:20035/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Custas já recolhidas.

Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus patronos.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

Antes da publicação desta decisão, determino que a Secretaria 

providencie o cadastramento de todas as partes e Procuradores que, 

eventualmente, não se encontrem cadastrados nestes autos.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33509 Nr: 739-56.2014.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourenço Souza Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A, RECH 

IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA BRAGA SILVEIRA 

SEGURA PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassia Cristina da Silva - 

OAB:23.809-B, CelsoAlmeida da Silva - OAB:23.796-A, DANIEL 

FRANÇA SILVA - OAB:MT/17.826, JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL - 

OAB:DF/513

 Vistos.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Custas já recolhidas.

Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus patronos.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

Antes da publicação desta decisão, determino que a Secretaria 

providencie o cadastramento de todas as partes e Procuradores que, 

eventualmente, não se encontrem cadastrados nestes autos.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52439 Nr: 3836-59.2017.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO MARTINÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO LUIZ SERESUELA EIRELI EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO THOMA MARTINS DE 

PAULA - OAB:11954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Custas já recolhidas.

Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus patronos.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

Antes da publicação desta decisão, determino que a Secretaria 

providencie o cadastramento de todas as partes e Procuradores que, 

eventualmente, não se encontrem cadastrados nestes autos.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54616 Nr: 355-54.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRIVALLE AGRÍCOLA VALE DO ARAGUAIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A-MOVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MATZENBACHER 

ZARPELON - OAB:335.279- SP, HENRIQUE DE DAVID - OAB:84740

 Vistos.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo 

celebrado entre as partes.

Suspendo o feito até o integral cumprimento do acordo, nos termos do art. 

922 do NCPC.

Transcorrido o prazo do vencimento, aguarde-se por mais cinco dias 

eventual manifestação das partes.

Anoto competir a elas comunicar este Juízo sobre seu integral 

cumprimento.

No silêncio, presumir-se-á a quitação da dívida, vindo conclusos para 

extinção.

Antes da publicação desta decisão, determino que a Secretaria 

providencie o cadastramento de todas as partes e Procuradores que, 

eventualmente, não se encontrem cadastrados nestes autos.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 43417 Nr: 2255-43.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIRILLO VINICIUS BARBOSA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivan Carlos da Silva, MARA RUBIA ALMEIDA 

VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lucia Correia Gacao 

Bueno - OAB:21.369, Kenia Cristina Borges - OAB:16.122-A, Rafael 

Pereira Lopes - OAB:16.038, TIAGO BORGES DE OLIVEIRA - 

OAB:164.300

 Vistos.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo 

celebrado entre as partes.

Suspendo o feito até o integral cumprimento do acordo, nos termos do art. 

922 do NCPC.

Transcorrido o prazo do vencimento, aguarde-se por mais cinco dias 

eventual manifestação das partes.

Anoto competir a elas comunicar este Juízo sobre seu integral 

cumprimento.

No silêncio, presumir-se-á a quitação da dívida, vindo conclusos para 

extinção.

Antes da publicação desta decisão, determino que a Secretaria 

providencie o cadastramento de todas as partes e Procuradores que, 

eventualmente, não se encontrem cadastrados nestes autos.

P.R.I.C.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 102518/5/2018 Página 800 de 825



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52767 Nr: 4016-75.2017.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RURAL AGRICULTURA NO VALE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR BURANELO, GEORGINA 

KNUST CARDINOT BURANELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo 

celebrado entre as partes.

Suspendo o feito até o integral cumprimento do acordo, nos termos do art. 

922 do NCPC.

Transcorrido o prazo do vencimento, aguarde-se por mais cinco dias 

eventual manifestação das partes.

Anoto competir a elas comunicar este Juízo sobre seu integral 

cumprimento.

No silêncio, presumir-se-á a quitação da dívida, vindo conclusos para 

extinção.

Antes da publicação desta decisão, determino que a Secretaria 

providencie o cadastramento de todas as partes e Procuradores que, 

eventualmente, não se encontrem cadastrados nestes autos.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52768 Nr: 4017-60.2017.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RURAL AGRICULTURA NO VALE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROMEO COSTA, ELIRIA GOETZ 

COSTA, MAIH ALEX COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA CUNHA 

MARINHO - OAB:12501-A/MT

 Vistos.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo 

celebrado entre as partes.

Suspendo o feito até o integral cumprimento do acordo, nos termos do art. 

922 do NCPC.

Transcorrido o prazo do vencimento, aguarde-se por mais cinco dias 

eventual manifestação das partes.

Anoto competir a elas comunicar este Juízo sobre seu integral 

cumprimento.

No silêncio, presumir-se-á a quitação da dívida, vindo conclusos para 

extinção.

Antes da publicação desta decisão, determino que a Secretaria 

providencie o cadastramento de todas as partes e Procuradores que, 

eventualmente, não se encontrem cadastrados nestes autos.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40688 Nr: 777-97.2016.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDINEI MAZZUTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Adm de 

Assoc. do Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu, Adelino Augusto Mazzutti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 Vistos.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo 

celebrado entre as partes.

Suspendo o feito até o integral cumprimento do acordo, nos termos do art. 

922 do NCPC.

Transcorrido o prazo do vencimento, aguarde-se por mais cinco dias 

eventual manifestação das partes.

Anoto competir a elas comunicar este Juízo sobre seu integral 

cumprimento.

No silêncio, presumir-se-á a quitação da dívida, vindo conclusos para 

extinção.

Antes da publicação desta decisão, determino que a Secretaria 

providencie o cadastramento de todas as partes e Procuradores que, 

eventualmente, não se encontrem cadastrados nestes autos.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41490 Nr: 1223-03.2016.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA AURIA DELFINO MAZZUTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU, Adelino Augusto 

Mazzutti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 Vistos.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo 

celebrado entre as partes.

Suspendo o feito até o integral cumprimento do acordo, nos termos do art. 

922 do NCPC.

Transcorrido o prazo do vencimento, aguarde-se por mais cinco dias 

eventual manifestação das partes.

Anoto competir a elas comunicar este Juízo sobre seu integral 

cumprimento.

No silêncio, presumir-se-á a quitação da dívida, vindo conclusos para 

extinção.

Antes da publicação desta decisão, determino que a Secretaria 

providencie o cadastramento de todas as partes e Procuradores que, 

eventualmente, não se encontrem cadastrados nestes autos.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41144 Nr: 1045-54.2016.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UBIRAJARA FRANCISCO PEREIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 Vistos.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo 

celebrado entre as partes.

Suspendo o feito até o integral cumprimento do acordo, nos termos do art. 

922 do NCPC.

Transcorrido o prazo do vencimento, aguarde-se por mais cinco dias 

eventual manifestação das partes.

Anoto competir a elas comunicar este Juízo sobre seu integral 

cumprimento.

No silêncio, presumir-se-á a quitação da dívida, vindo conclusos para 

extinção.

Antes da publicação desta decisão, determino que a Secretaria 

providencie o cadastramento de todas as partes e Procuradores que, 

eventualmente, não se encontrem cadastrados nestes autos.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41138 Nr: 1042-02.2016.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: RUDINEI MAZZUTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 Vistos.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo 

celebrado entre as partes.

Suspendo o feito até o integral cumprimento do acordo, nos termos do art. 

922 do NCPC.

Transcorrido o prazo do vencimento, aguarde-se por mais cinco dias 

eventual manifestação das partes.

Anoto competir a elas comunicar este Juízo sobre seu integral 

cumprimento.

No silêncio, presumir-se-á a quitação da dívida, vindo conclusos para 

extinção.

Antes da publicação desta decisão, determino que a Secretaria 

providencie o cadastramento de todas as partes e Procuradores que, 

eventualmente, não se encontrem cadastrados nestes autos.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41134 Nr: 1039-47.2016.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDINEI MAZZUTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 Vistos.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo 

celebrado entre as partes.

Suspendo o feito até o integral cumprimento do acordo, nos termos do art. 

922 do NCPC.

Transcorrido o prazo do vencimento, aguarde-se por mais cinco dias 

eventual manifestação das partes.

Anoto competir a elas comunicar este Juízo sobre seu integral 

cumprimento.

No silêncio, presumir-se-á a quitação da dívida, vindo conclusos para 

extinção.

Antes da publicação desta decisão, determino que a Secretaria 

providencie o cadastramento de todas as partes e Procuradores que, 

eventualmente, não se encontrem cadastrados nestes autos.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40687 Nr: 776-15.2016.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDINEI MAZZUTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Adm de 

Assoc. do Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu, Adelino Augusto Mazzutti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 Vistos.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo 

celebrado entre as partes.

Suspendo o feito até o integral cumprimento do acordo, nos termos do art. 

922 do NCPC.

Transcorrido o prazo do vencimento, aguarde-se por mais cinco dias 

eventual manifestação das partes.

Anoto competir a elas comunicar este Juízo sobre seu integral 

cumprimento.

No silêncio, presumir-se-á a quitação da dívida, vindo conclusos para 

extinção.

Antes da publicação desta decisão, determino que a Secretaria 

providencie o cadastramento de todas as partes e Procuradores que, 

eventualmente, não se encontrem cadastrados nestes autos.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39044 Nr: 166-47.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelino Augusto Mazzutti, TIAGO MAZZUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo 

celebrado entre as partes.

Suspendo o feito até o integral cumprimento do acordo, nos termos do art. 

922 do NCPC.

Transcorrido o prazo do vencimento, aguarde-se por mais cinco dias 

eventual manifestação das partes.

Anoto competir a elas comunicar este Juízo sobre seu integral 

cumprimento.

No silêncio, presumir-se-á a quitação da dívida, vindo conclusos para 

extinção.

Sem prejuízo, defiro o pedido da parte exequente de levantamento dos 

valores vinculados aos autos.

 Expeça-se o competente alvará judicial, observando-se a conta bancária 

de titularidade do executado.

 Antes da publicação desta decisão, determino que a Secretaria 

providencie o cadastramento de todas as partes e Procuradores que, 

eventualmente, não se encontrem cadastrados nestes autos.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39042 Nr: 164-77.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelino Augusto Mazzutti, UBIRAJARA 

FRANCISCO PEREIRA JUNIOR, RUDINEI MAZZUTTI, TIAGO MAZZUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Vistos.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo 

celebrado entre as partes.

Suspendo o feito até o integral cumprimento do acordo, nos termos do art. 

922 do NCPC.

Transcorrido o prazo do vencimento, aguarde-se por mais cinco dias 

eventual manifestação das partes.

Anoto competir a elas comunicar este Juízo sobre seu integral 

cumprimento.

No silêncio, presumir-se-á a quitação da dívida, vindo conclusos para 

extinção.

Sem prejuízo, defiro o pedido da parte exequente de levantamento dos 

valores vinculados aos autos.

 Expeça-se o competente alvará judicial, observando-se a conta bancária 

de titularidade do executado.

 Antes da publicação desta decisão, determino que a Secretaria 

providencie o cadastramento de todas as partes e Procuradores que, 

eventualmente, não se encontrem cadastrados nestes autos.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 39043 Nr: 165-62.2016.811.0080
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelino Augusto Mazzutti, TIAGO MAZZUTTI, 

RUDINEI MAZZUTTI, VANIA AURIA DELFINO MAZZUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Vistos.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo 

celebrado entre as partes.

Suspendo o feito até o integral cumprimento do acordo, nos termos do art. 

922 do NCPC.

Transcorrido o prazo do vencimento, aguarde-se por mais cinco dias 

eventual manifestação das partes.

Anoto competir a elas comunicar este Juízo sobre seu integral 

cumprimento.

No silêncio, presumir-se-á a quitação da dívida, vindo conclusos para 

extinção.

Sem prejuízo, defiro o pedido da parte exequente de levantamento dos 

valores vinculados aos autos.

 Expeça-se o competente alvará judicial, observando-se a conta bancária 

de titularidade do executado.

 Antes da publicação desta decisão, determino que a Secretaria 

providencie o cadastramento de todas as partes e Procuradores que, 

eventualmente, não se encontrem cadastrados nestes autos.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35871 Nr: 551-29.2015.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Anselmo Pezzini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszewski - OAB:13401/MT, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 Ante o exposto, com apoio no artigo 487 inciso I, do Código de Processo 

Civil, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, com o fito de CONDENAR a parte 

ré ao pagamento do valor apontado na inicial, acrescidos de correção 

monetária pelo índice INPC a partir de cada vencimento e juros moratórios 

de 1% ao mês a partir da citação. Pelo princípio da causalidade, 

sucumbente, arcará o réu também com o pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios da 

parte contrária, que fixo em 10 % do valor global e atualizado da 

condenação (CPC, artigo 85, § 2º).P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32185 Nr: 972-87.2013.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE JESUS VIEIRA DE SOUSA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Cunha Marinho - 

OAB:12.501-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação, a fim de CONCEDER 

à parte autora o benefício do AUXÍLIO DOENÇA, nos termos do art. 33 e 

61, da Lei 8.213/91, no valor de 91% (noventa e um por cento) sobre o 

salário de benefício, nunca inferior a um salário mínimo, que deverá ser 

pago mensalmente pelo instituto réu, desde 12/04/2013 (fl. 78), data da 

cessação administrativa do benefício, com incidência de correção 

monetária, desde seus respectivos vencimentos, além de juros de mora 

calculados nos termos da Lei 11.960/09, este, a partir da citação, e o 

ABONO ANUAL de que trata o artigo 40 da Lei 8.213/91, com termo final 

(DCB) a data da publicação desta sentença.Honorários advocatícios pelo 

requerido no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações 

vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, 

não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente, com a implantação do benefício no sistema geral de 

Previdência Social.Presentes, ainda, os requisitos para concessão da 

tutela provisória, considerando a conclusão lançada na sentença 

(probabilidade do direito) e o risco de dano (considerando que se trata de 

verba que visa ao sustento da autora), razão pela qual CONCEDO TUTELA 

DE URGÊNCIA em favor da parte autora, determinando-se seja oficiado ao 

INSS para cumprimento imediato, sob pena de multa diária a ser fixada 

oportunamente.Isento de custas e despesas processuais, nos termos do 

artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93.Os valores atrasados deverão ser 

corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, de acordo com 

os índices previstos no art. 1º-F da Lei 9494/97, a partir de cada 

vencimento. Por não exceder a condenação o valor de 1.000 (um mil) 

salários mínimos, deixo de determinar a remessa à instância superior, nos 

termos do artigo 496, § 3.º, inciso I, do NCPC/2015. Oficie-se, com 

URGÊNCIA.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30798 Nr: 811-14.2012.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATÁLIA PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR a 

parte requerida a converter o benefício de auxílio-doença em 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, no valor do salário de contribuição por 

mês, inclusive 13.º salário, a contar da data de 28/03/20157 (data da 

juntada do laudo pericial), bem como torno definitiva a antecipação de 

tutela concedida às fls. 127/129.Isento de custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93.Honorários 

advocatícios pelo requerido no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior 

Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente, com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social.Os valores atrasados deverão ser 

corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, de acordo com 

os índices previstos no art. 1º-F da Lei 9494/97, a partir de cada 

vencimento. Oficie-se ao INSS (Gerente Executivo do INSS em Cuiabá/MT 

– Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 16° Andar) para que promova a 

conversão em folha de pagamento do benefício concedido nestes autos, 

no prazo de 30 dias contados da intimação, sob pena de multa diária a ser 

oportunamente fixada. Por não exceder a condenação o valor de 1.000 

(um mil) salários mínimos, deixo de determinar a remessa à instância 

superior, nos termos do artigo 496, § 3.º, inciso I, do NCPC/2015. 

Oficie-se, com URGÊNCIA.P.R.I.C.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 54297 Nr: 809-37.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda Araújo de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:
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 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a patrona da parte requerente 

para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO apresentada pela parte ré no prazo 

legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 42354 Nr: 1034-28.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUGUINEY BATISTA CUNHA - 

OAB:15890 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcrécia da Silva Marques 

Francisqueti - OAB:MT0017247B, PAULO CÉSAR DA SILVA AVELAR - 

OAB:21334/O

 Impulsiono o presente feito para que o patrono da parte autora manifeste 

acerca dos documentos juntados pela parte ré, no prazo de 10 dez dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 38482 Nr: 1140-24.2015.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RAIMUNDA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA KAROLLYNE FERREIRA 

DOS SANTOS PRADO - OAB:42199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Impulsiono o feito para o patrono da parte autora manifestar acerca de 

informação de ref. 37, no prazo de 10 dez

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 44411 Nr: 1964-46.2016.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A R MORINIGO ME, ADELIO RODRIGUES 

MORINIGO, JOÃO MARQUEZ DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono os autos, com a finalidade de INTIMAR a parte requerente para 

que providencie o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no 

valor de R$ 2.148,00(dois mil cento e quarenta e oito reais) mediante Guia 

a  s e r  r e t i r a d a  n o  s e g u i n t e  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, conforme certidão 

de referência 25, juntada em 01/05/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 54278 Nr: 798-08.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Machado Araujo, Diego Araújo Figueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:GO 33.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a patrona da parte requerente 

para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO apresentada pela parte ré no prazo 

legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 55231 Nr: 1186-08.2018.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:OAB/MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono os autos, com a finalidade de INTIMAR a parte requerente para 

que providencie o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no 

valor de R$ 697,00(seiscentos e noventa e sete reais) mediante Guia a 

s e r  r e t i r a d a  n o  s e g u i n t e  l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, conforme certidão 

de referência 12, juntada em 30/04/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 55625 Nr: 1339-41.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a patrona da parte requerente 

para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO apresentada pela parte ré no prazo 

legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 40875 Nr: 473-04.2016.811.0079

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Simões de Melo Ltda, Espólio de 

FRANCISCO SIMÕES DE MELO, ODIMILSON FRANCISCO SIMOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTO POLLATO, CÉLIO APARECIDO 

POLATO, SÉRGIO APARECIDO POLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DEL RIO - OAB:143574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGUEDA DOROTEIA 

DOMANSKI JACOB - OAB:8.158-B, Gilberto Jacob - OAB:MT 11.414-B, 

Wilmar Jacob - OAB:10311/PR

 Impulsiono o presente feito para o patrono da parte autora manifeste 

acerca da devolução da Carta Precatória (ref. 70), requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 10 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 41369 Nr: 660-12.2016.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joel Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA 

- OAB:OAB/ 16.921/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR a patrona da parte requerente 

para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO apresentada pela parte ré no prazo 

legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 47210 Nr: 1096-34.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldicelia Cohen Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Impulisono o presente feito para que o patrono da ré acoste aos autos 

procuração ad judicia, no prazo de 10 dias. Se já a acostou, 

desconsiderar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 49894 Nr: 2533-13.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:17.880-A, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:MT 17.880-A

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 52/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o defensor do réu sobre a 

decisão proferida em 27/04/2018m, ref. 97, que INDEFERIU o pedido de 

revogação da prisão, conforme dispositivo legal abaixo transcrito.

DECISÃO: "Vistos. Trata-se de novo pedido de revogação de prisão 

preventiva formulado pelo Acusado ALEXANDRE EVARISTO DA SILVA, já 

qualificado nos autos. Para tanto, inicialmente, alegou que haveria 

excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal e, também, que 

não estariam presentes os requisitos para a manutenção da prisão 

preventiva. Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual opinou 

pelo indeferimento do pedido (Ref: 95). Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. De início, ressalto que este é o segundo 

pedido feito pelo Acusado e já se adianta que a decisão será igual àquela 

tomada pelo meu douto colega, qual seja, o indeferimento. De fato, como 

bem mencionado pelo nobre Promotor de Justiça, não se encontra 

presente o excesso de prazo alegado pelo Acusado. A audiência 

anteriormente designada não foi realizada, por circunstâncias alheias à 

vontade deste Juízo, pois naquele dia, o Acusado não foi escoltado para 

esta Comarca, porque o sistema prisional estava sem viaturas. De outra 

banda, não se pode olvidar que o Magistrado condutor do feito, Thalles 

Nóbrega, está cumulando as Comarcas de Querência e Ribeirão 

Cascalheira, de maneira que sua pauta de audiências se torna um pouco 

mais complicada, caso fosse responsável por apenas uma Comarca. 

Salienta-se, ainda, que o prazo da instrução processual não é estanque, 

podendo se estender um pouco mais do que o normal, dependendo das 

particularidades do feito, como o presente. Assim, por não haver qualquer 

excesso de prazo injustificável, deve ser rejeitado o pedido da parte. 

Continuando a análise do pedido defensivo, diferentemente do alegado, 

entendo que persistem os motivos que fundamentaram a prisão 

preventiva, mormente, a garantia da ordem pública e a conveniência da 

instrução criminal, vez que a Vítima ainda não foi ouvida, e a liberdade do 

Acusado pode implicar em risco para a coleta das provas, pois não há 

como deixar de mencionar o fato de que o Acusado só teve sua prisão 

preventiva decretada, justamente porque teria descumprido a 

determinação judicial de não se aproximar da Vítima. Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido, mantendo a decisão que decretou a prisão preventiva 

do Acusado Alexandre Evaristo da Silva. Em prosseguimento ao feito, 

aguarde-se a realização da audiência já designada. Ciência ao MPE e à 

Defesa do Acusado. Cumpra-se. Às providências. De Água Boa p/ 

Ribeirão Cascalheira/MT, 27 de abril de 2018. Arthur Moreira Pedreira de 

Albuquerque - Juiz de Direito em Substituição Legal."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 53016 Nr: 186-70.2018.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Esly Borges Massena Junior, LUISLEN DOS 

SANTOS RODRIGUES, Vergílio Nunes, DAVID SOUZA ANDRADES, 

Fernando de Freitas Feitosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A, Marciano Xavier das Neves - 

OAB:11190/0 MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A, 

Wueiner Cruzeiro Assis Vilela - OAB:18969/GO, WUEINER VILELA - 

OAB:18.969 oab/go

 De início, já se adianta que TODOS os pedidos serão indeferidos. De fato, 

diferentemente do alegado pelos Acusados, entendo que persistem os 

motivos que fundamentaram a prisão preventiva, mormente, a garantia da 

ordem pública. Com efeito, como mencionado na decisão que decretou a 

prisão preventiva dos três Acusados, o fato deles terem participado 

efetivamente do furto das armas que estavam localizadas nas 

dependências do Fórum da Comarca de Ribeirão Cascalheira é 

extremamente grave e merece ser severamente reprimida pelo Poder 

Judiciário. Ademais, ainda que tecnicamente primários, os três acusados 

estão sendo processados em outros procedimentos criminais, de maneira 

que as suas prisões também são necessárias para evitar a reiteração 

delituosa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido, mantendo a decisão que 

decretou a prisão preventiva dos Acusados Esly Borges Massena Junior, 

Luislen dos Santos Rodrigues e Fernando de Freitas Feitosa. Em 

prosseguimento ao feito, aguarde-se o decurso do prazo para o 

cumprimento das cartas precatórias expedidas para a oitiva das outras 

testemunhas de acusação, como consignada na decisão anterior (Ref: 

105). Ciência ao MPE e à Defesa do Acusado. Cumpra-se. Às 

providências. De Água Boa p/ Ribeirão Cascalheira/MT, 27 de abril de 

2018, Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque - Juiz de Direito em 

Substituição Legal".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 53058 Nr: 217-90.2018.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GOMES FERREIRA, Pedro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Luiz Pereira 

Gonzales - OAB:34.937 PR, PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - 

OAB:2311/MT, Sebastião Carlos Toledo - OAB:13.217 OAB/MT, 

WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA - OAB:18969

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 52/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o defensor do réu acerca da 

desião proferida em 27/04/2018, ref. 118, que INDEFERIU o pedido de 

conversão, conforme dispositivo legal abaixo transcrito.

DECISÃO: "Vistos. Trata-se de pedido de concessão de prisão domiciliar 

formulado pelo Acusado PEDRO DOS SANTOS, já qualificado nos autos. 

Para tanto, alegou que passa por graves problemas de saúde, e que o 

sistema prisional não estaria lhe dando a assistência médica necessária. 

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual opinou pelo 

indeferimento do pedido (Ref: 114).

 Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. De 

início, já se adianta que o pedido será indeferido. De fato, veja o que diz o 

art. 318, I, II, III e VI, do Código de Processo Penal: “Art. 318. Poderá o juiz 

substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: 

(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). I - maior de 80 (oitenta) anos; 

(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei 

nº 12.403, de 2011). III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa 

menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei nº 

12.403, de 2011). (...) VI - homem, caso seja o único responsável pelos 

cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído 

pela Lei nº 13.257, de 2016)

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos 

requisitos estabelecidos neste artigo”. Compulsando os autos, verifica-se 

que o Acusado não se enquadra em nenhuma das situações ora 

previstas. Mais de perto, no que interessa ao caso, ainda que alegue estar 

acometido de doença grave, nenhum dos documentos juntados 

demonstram qual seria a gravidade desta doença, bem como não existe 

qualquer prova de que ele não estaria recebendo o tratamento adequado 

dentro da unidade prisional. Assim, inexistentes os requisitos previstos na 

legislação, INDEFIRO o pedido de conversão da prisão preventiva para 

prisão domiciliar, formulado pelo Acusado Pedro dos Santos. Em 

prosseguimento ao feito, aguarde-se a realização da audiência de 

instrução já designada.

Intimem-se. Ciência ao MPE e à Defesa do Acusado. Cumpra-se. Às 

providências. De Água Boa p/ Ribeirão Cascalheira/MT, 27 de abril de 
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2018. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque - Juiz de Direito em 

Substituição Legal."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 56212 Nr: 1566-31.2018.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA FONSECA, NELSON 

BARBOSA DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUMBERTO PEREIRA GODOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUGUINEY BATISTA CUNHA - 

OAB:15890 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente, 

do inteiro teor da decisão proferida em 02/05/2018, ref. 04, abaixo 

transcrita que INDEFERIU o pedido de tutela de urgência.

DECISÃO: "Vistos. CONCEIÇAO DE OLIVEIRA FONSECA e NELSON 

BARBOSA DA FONSECA, devidamente qualificados, ajuizaram Ação de 

Indenização por danos morais e materiais em face de HUMBERTO PEREIRA 

GODÓI, igualmente qualificado.

Para tanto, alegaram que o Requerido teria sido culpado pelo acidente em 

que veio a óbito o filho dos Requerentes, Sr. Gilson Barbosa da Fonseca. 

Aduziram, ainda, que o Sr. Gilson era quem ajudava nas despesas do 

casal, o qual está passando necessidades depois de sua morte. Pediu que 

o Requerido fosse condenado em danos materiais, morais e, a título de 

tutela de urgência, requereu a indisponibilidade dos bens do Requerido, 

pois existe uma probabilidade de que ele dilapide o patrimônio e, caso seja 

condenado, não possua nenhum bem para assegurar a futura execução. 

Juntou diversos documentos. É o breve relato. Fundamento. O Novo 

Código de Processo Civil, de certa forma, incorporou o entendimento do 

Código anterior de que os pedidos liminares de antecipação de tutela têm 

seu deferimento condicionado à plausibilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. É o que estabelece o 

art. 300, caput, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. No caso dos autos, pedindo a devida vênia aos Requerentes, 

não existem elementos suficientes a evidenciarem a probabilidade do 

direito. Com efeito, entre os diversos documentos juntados pelos próprios 

Requerentes, os peritos não conseguem chegar a uma causa conclusiva 

sobre a dinâmica que teria provocado o acidente que vitimou o filho dos 

Requerentes. Veja: “Assim, diante do analisado e exposto, levando-se em 

consideração as versões relatadas pelos envolvidos, juntamente com as 

informações constantes nos demais documentos dos autos, inferem os 

Peritos que houve acidente de transito classificado como atropelamento, 

nas circunstâncias anteriormente descritas, não tendo, no entanto, 

elementos para estabelecer um parecer conclusivo sobre a causa 

determinante”. Grifei. Observe, então, que nem mesmo os peritos 

conseguiram chegar a uma conclusão se houve ou não a 

responsabilidade do condutor do veículo – no caso, o Requerido – para 

que ocorresse o evento fatídico, de modo que, ao menos no presente 

momento, não vejo a presença do chamado fumus boni juris. Ademais 

disso, salienta-se também que o Requerente não apresentou qualquer 

indicativo de que o Requerido estaria dilapidando seu patrimônio, a fim de 

que possa justificar o pedido de indisponibilidade pleiteado. Decido. Ante o 

exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Designe o setor de 

conciliação a audiência de conciliação/mediação prevista no art. 334 do 

Código de Processo Civil. Após, CITE-SE o Requerido para comparecer à 

mencionada audiência, devidamente acompanhado por seu advogado (art. 

334, §9º do Novo CPC). INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu 

Procurador, para que compareça na audiência (art. 334, §3º, do Novo 

CPC). Ademais, determino que a Secretaria advirta expressamente as 

partes que o não comparecimento injustificado à audiência de 

conciliação/mediação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, conforme 

estabelece o art. 334, §8º do Novo Código de Processo Civil. Consigne-se, 

ainda, no mandado de citação e intimação do Requerido que, em não 

havendo acordo, a partir da data da audiência, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, querendo, apresente contestação, sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos alegados pelos Requerentes. 

Cumpra-se. Às providências. De Água Boa para Ribeirão Cascalheira/MT, 

2 de maio de 2018. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque - Juiz de 

Direito em Substituição Legal."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 54077 Nr: 716-74.2018.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BIZARRO DA NAVE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito para a parte autora manifestar acerca ref. 27, no prazo 

10 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 37859 Nr: 795-58.2015.811.0079

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdRAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nayara Andréa Péu da Silva - 

OAB:8460 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito para a parte autora manifestar acerca ref. 87, no prazo 

10 dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 47212 Nr: 1098-04.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vergílio Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Decisão

Vistos , etc.

 Trata-se de denúncia oferecida em face de VERGÍLIO NUNES, VULGO 

“VERGÍLIO CUIABANO” imputando-lhe a prática da conduta capitulada no 

artigo 12, caput, da Lei nº. 10.826/2003.

Ante a existência dos requisitos formais e materiais da denúncia (art. 41 

do Código de Processo Penal), ou seja, há prova da materialidade e 

indícios suficientes de autoria, razão pela qual RECEBO a denúncia nos 

seus termos.

 CITE-SE o acusado, pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

mediante Advogado, responda à acusação, por escrito, inclusive juntando 

documentos, especificando provas e arrolando as testemunhas 

pertinentes, sob pena de preclusão, nos termos do art. 396-A, do CPP.

 Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não 

constituír defensor, DETERMINO QUE SEJA NOMEADO DEFENSOR 

PÚBLICO para oferecê-las, no prazo de 10 (dez) dias.

 Venham aos autos certidão de antecedentes criminais do denunciado 

desta Comarca.

 Determino sejam solicitadas informações sobre os antecedentes do 

acusado no Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso e no 

Instituto Nacional de Identificação Criminal.

 Conforme exige a CNCGCJ/MT, determino a comunicação do recebimento 

desta denúncia ao Distribuidor Criminal, ao Instituto de Identificação 

Estadual e Nacional, à Delegacia de Polícia local, bem como a alimentação 

do banco de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC).

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com urgência.

Ribeirão Cascalheira/MT, 09/06/2017.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Edital de Intimação
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 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 30449 Nr: 353-97.2012.811.0079

 AÇÃO: Habilitação para Adoção->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LUCIANA DE CASTRO BALDUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCIANA DE CASTRO BALDUINO, Cpf: 

24857472880, Rg: 2.082.502, data de nascimento: 28/08/1971, 

brasileiro(a), solteiro(a), administradora de empresas. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Diante do exposto INDEFIRO o pedido de inscrição junto ao 

cadastro de adoção desta comarca, por consequência, RESOLVO O 

MÉRITO, com fundamento no artigo 269, I, do CPC.Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Às providências. Ribeirão 

Cascalheira/MT, 10 de julho de 2014. Mauricio Alexandre Ribeiro Juiz 

Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Felipe Rabaioli Ramos, 

digitei.

Ribeirão Cascalheira, 02 de fevereiro de 2017

Aline de Souza Lima Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 56/2007-CGJ

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30158 Nr: 1352-68.2011.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudio Alves de Almeida, PHdLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1352-68.2011.811.0052 (Código: 30158)

 Vistos em correição.

De pronto, verifico que o expediente do núcleo da Defensoria Pública 

desta comarca encontra-se suspenso de acordo com a Portaria 

n.779/2017, sendo assim, considerando que aquele núcleo patrocinava os 

interesses da autora, NOMEIO como Defensor Dativo o Dr. AMÓS 

MEDEIROS DOS SANTOS, OAB/MT n. 21378, para que atue como 

advogado nesta ação, atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela 

vigente da OAB/MT – Resolução n. 96/2007, visto que é dever do Estado, 

prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos 

termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

No mais, verifico que alguns medicamentos estão sendo fornecidos 

(ref.5), razão porque DÊ-SE vistas ao MPE para pugnar o que entender de 

direito, nos termos do art. 178, II do CPC/15.

 Após, À autora para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Empós, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 51562 Nr: 932-19.2018.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECM, Gilberto Monteiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação apresentada pelo requerido, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49997 Nr: 253-19.2018.811.0052

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Vilmar de Souza Rodrigues, Laudicéia Ferreira 

Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilian Ferreira Paixão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amós Medeiros dos Santos - 

OAB:21378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:MT - 22398/O

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação apresentada pelo requerido, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 40700 Nr: 1204-81.2016.811.0052

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora, pessoalmente, para se manifestar nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47702 Nr: 2817-05.2017.811.0052

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Merlin Jovano, Ailton Rodrigues da Silva, Antonio 

Rodrigues de Lima, Andreza Resquim de Souza, Antonio Gilmar Paixão, 

Antonio Silvério Gomes, Dorgival Ramão da Silva, Damião Venâncio 

Moreira, José Joel da Silva, Claudinei Rodrigues Jovano, Creuza Rodrigues 

Gomes Jovano, Doval de Carvalho Paixão, Gilberto Bortolozzo, Inácio 

Almeida Porangaba, Valdemir Merlin Jovano, Valdir Benedito Camilo, Pedro 

dos Santos, Laurita Maria de Jesus Cardoso, Romildo Del Santo, Maria 

Eunice do Nascimento, Sidinei da Silva Camilo, Valdinei da Costa Moreira, 

Sebastião Rodrigues de Souza, Suely Gonçalves Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Américo José Januacely de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Paula Ferreira - 

OAB:OAB/MT 13.776, Douglas Diego de Paula Ferreira - 

OAB:21997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação apresentada pelo requerido, no prazo legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39332 Nr: 508-45.2016.811.0052

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucas Oliveira Bernardino Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Casa Lotérica de Salto do Céu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora, pessoalmente, para se manifestar nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42185 Nr: 11-94.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Januacoelly de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte autora, pessoalmente, para se manifestar nos 

autos, no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41692 Nr: 1789-36.2016.811.0052

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Romeu Pedro Matilde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário Matilde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, Marilia Augusto de Oliveira Plaza - 

OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Conceição Paiva - 

OAB:MT - 22398/O

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RIO BRANCO - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1789-36.2016.811.0052 - 41692

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE REQUERENTE: Romeu Pedro Matilde

PARTE RÉQUERIDA: Mário Matilde

FINALIDADE: INTIMAÇÃO de quem possa interessar, acerca da r. 

sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo teor segue abaixo 

transcrito.

 SENTENÇA: “Vistos em correição. Trata-se de PEDIDO DE DISPENSA E 

NOMEAÇÃO DE NOVO CURADOR EM CARÁTER URGENCIA E COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ajuizada por ROMEU PEDRO 

MATILDE e tendo como interditando MÁRIO MATILDE. Narra a exordial que 

MÁRIO MATILDE foi interditado por meio de processo judicial em 

decorrência de enfermidade que lhe acomete, sendo que seu genitor 

Milton Matilde foi declaro curador, o qual recebia o benefício do I.N.S.S, NB 

1004971769 em nome de Mário Matilde. Ocorre que no dia 02/05/2016 o 

Curador/genitor do Requerido veio a óbito, vindo o mesmo ficar sob os 

cuidados do Requerente, seu irmão. Dessa forma, pede a procedência da 

ação, a fim de que seja transferida a curatela do Requerido para o 

requerente ROMEU PEDRO MATILDE. A inicial veio acompanhada dos 

documentos necessário para propositura da ação. Deferido o pedido de 

justiça gratuita ref. 7, na mesma oportunidade foi designada audiência 

para entrevista com o interditando. Deferido o pedido de antecipação de 

tutela ref.49. Realizada audiência, foi dispensado o interrogatório do 

interditado, ref. 95. Contestação ref. 102, sob alegação de que não se 

trata de ação de interdição, e sim de substituição do Curador, pugnando 

pela procedência da ação. Relatório Social, ref. 125. O Ministério Público 

manifestou favorável ao pedido de substituição de curador, ref. 129. 

Relatei. Fundamento. Decido. Como visto no relatório, busca-se a 

nomeação de novo curador ao Interditado, uma vez que o atual curador 

veio a óbito. Observa-se, mormente pelo que se extrai do relatório de 

estudo social, que resultaram confirmados os fatos noticiados na inicial, 

não sendo observados, durante o estudo social, indícios que desabonem 

o Requerente no exercício do encargo da curadoria. Desta feita, a prova 

produzida converge, sem dúvida, para a conclusão de que é viável a 

substituição de curador. Neste sentido: Pedido de substituição de Curatela. 

Postulante que cuida do interdito, em substituição ao pai falecido. Conjunto 

probatório que autoriza a substituição da curatela. Curador que deverá 

prestar compromisso e administrar com responsabilidade os rendimentos 

do incapaz Recurso provido. (TJ-SP - APL: 00033246220098260396 SP 

0003324-62.2009.8.26.0396, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de 

Julgamento: 06/08/2013, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 09/08/2013). Logo, diante do que consta nos autos a 

indicação pode e deve recair, sobre o Requerente, conforme postulado na 

inicial, que exercerá, doravante, o munus da curatela definitiva. Pelo 

exposto, e mais que dos autos consta, procedo à remoção do curador 

Milton Matilde, e, nomeio ao Interditado, MÁRIO MATILDE curador pleno, em 

substituição, o Requerente, Sr. ROMEU PEDRO MATILDE, que deverá 

prestar compromisso na forma do art. 759, I, do Código de Processo Civil e 

observar as demais prescrições aplicáveis à espécie. Advirto, todavia, 

que não poderá, sem prévia autorização judicial, dispor de eventual 

patrimônio do interditado ou praticar atos que excedam os limites da 

curatela, nos termos da Lei Civil. Observo, ainda, que a substituição do(a) 

Curador(a) nomeado(a) pode ser determinada a qualquer tempo, se 

verificado não se encontrar ele(a) em condições de cuidar do(a) 

interditado(a). Essa sentença deverá ser publicada na imprensa local e no 

Órgão Oficial, por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, na 

forma do CPC, art. 755, § 3º, do CPC). Sem custas, nos termos do artigo 

98 do Código de Processo Civil. Ciência ao Ministério Público. Transitada 

em julgado, certifique-se e cumprido o que foi acima determinado, 

arquivem com as cautelas de estilo. Lavre-se termo ou alvará de curatela 

definitivo, art. 759 CPC.” P.I.C.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sócrates Jalves de 

Laet, digitei.

Rio Branco - MT, 4 de maio de 2018.

João Batista Nascimento

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-68.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PETERLE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRIGORIFICO REDENTOR S/A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 7 de maio de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARCOS LOPES DA SILVA - MT15800/O A presente 

carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de 

Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 25/07/2018 Hora: 08:00 , no endereço ao final indicado. Processo: 

1000171-68.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 21.022,54; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 
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ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: 

(65) 32571295

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-08.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

THYERRY HENRIQUE COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES DE PAULA ALMEIDA OAB - MT24735/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MFS SERVICOS DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 7 de maio de 2018. Senhor(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CHARLES DE PAULA ALMEIDA - MT24735/O-O A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 28/06/2018 Hora: 09:30 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000175-08.2018.8.11.0052; Valor causa: 0,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) 

MARCIA KUSTHER PREISIGKE Técnico Judiciário SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: 

(65) 32571295

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81057 Nr: 1101-66.2018.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D G da Silva Vieira ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:OAB/MS 12.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 

10,50(dez reais cinquenta centavos), referente ao cumprimento do 

mandado no Bairro Santo Antonio, a ser ser recolhido através de Guia de 

Diligências, nos termos do provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser 

retirada no site em http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da 

tela inicial do tjmt em aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas 

com o numero único do processo e pesquisar e sempre marcar horário 

especial e seguir as listagens do sistema ou caso não consiga entrar em 

contato na Secretaria da Vara Única desta Comarca para esclarecimento 

e demais detalhes do sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 78848 Nr: 4444-07.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRDS, ISS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUZYE MARIA JOSE CONCEIÇÃO 

MARTINS DO NASCIMENTO - OAB:13746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, em atenção a decisão proferida nos autos, ref 8, que FICA 

designada audiência de Conciliação a realizar-se nesta Comarca, sito a 

Avenida Otávio Costa s/n, Bairro Santo Antonio ao lado Prefeitura 

Municipal de Rosário Oeste-MT, no dia 19 DE JUNHO de 2018, às 16:00 

horas, nos autos acima mencionado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67580 Nr: 1563-91.2016.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceo José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE HOLANDA 

TANIGUT - OAB:10964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, em atenção a decisão proferida nos autos, ref 8, que FICA 

designada audiência de Conciliação a realizar-se nesta Comarca, sito a 

Avenida Otávio Costa s/n, Bairro Santo Antonio ao lado Prefeitura 

Municipal de Rosário Oeste-MT, no dia 26 DE JUNHO de 2018, às 13:00 

horas, nos autos acima mencionado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 61628 Nr: 1237-68.2015.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EVA DIAS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silas Lino de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 9.151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...], NOMEIO o HOSPITAL MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE/MT, por 

intermédio de qualquer médico que ali atue, independentemente de 

compromisso, devendo o Hospital ser intimado na pessoa do Diretor ou do 

Secretário Municipal de Saúde, pessoalmente, desta nomeação, para 

conhecimento e realização da perícia médica necessária, devendo 

designar data para tal feito e, em seguida, apresentar laudo médico no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias após a realização da perícia, 

respondendo impreterivelmente todos os quesitos apresentados nos autos 

e aqueles que constam no ANEXO.O respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação da 

avaliação e/ou exame médico encimado.Com a juntada do laudo médico, 

INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências. Rosário Oeste/MT, 07 de maio de 2018.Ricardo 

Nicolino de CastroJuiz de )

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 78430 Nr: 4226-76.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jusonia da Silva Rondon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maycon Tadeu Lamim - 

OAB:MT 16.012

 Vistos.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a audiência outrora 

aprazada restou prejudicada notadamente em virtude da remoção deste 

magistrado para a Comarca de Rosário Oeste/MT, conforme Ato n.º 

182/2018-CMag, publicado em 12/03/2018, no DJe, motivo pelo qual 

redesigno audiência admonitória para o dia 29 de maio de 2018 às 

17h30min.

Intime-se.

Ciência ao MPE e à Defensoria.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 07 de maio de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro
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Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-75.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ROZANI CANDIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 08 de AGOSTO de 2018, às 13:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-60.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ANIELLY PAMELLA CANDIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 08 de AGOSTO de 2018, às 13:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-45.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EVA XAVIER DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 08 de AGOSTO de 2018, às 14:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-30.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARVALHO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 08 de AGOSTO de 2018, às 14:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-15.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

HELIZANGELA DE ALMEIDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 08 de AGOSTO de 2018, às 15:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-97.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

HELIZANGELA DE ALMEIDA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 08 de AGOSTO de 2018, às 15:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-82.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 08 de AGOSTO de 2018, às 16:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-67.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 08 de AGOSTO de 2018, às 16:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-52.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 08 de AGOSTO de 2018, às 17:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-82.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO SALOME DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT0011370A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto no prazo legal. Assim, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora/recorrida, 

a fim de que apresente contrarrazões ao referido recurso, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000511-09.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELO MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON MARCOS NUNES PEREIRA OAB - MT15481/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico que o Recurso Inominado foi interposto no prazo legal. Assim, 

nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora/recorrida, 

a fim de que apresente contrarrazões ao referido recurso, no prazo legal.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 10067 Nr: 472-15.2007.811.0053

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINA OLIVEIRA DA COSTA, VICENTE FERREIRA 

DE OLIVEIRA, JUCIL FERREIRA DE OLIVEIRA, MAMEDE FERREIRA DE 

ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIQUELINA FERREIRA LEITE, JACOB KAISER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hernani Zanin - OAB:11770, 

João Batista de Menezes - OAB:6943, José Celso Dorilêo Leite - 

OAB:8589/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Arthur da Rocha Capilé 

- OAB:6.187, José Celso Dorilêo Leite - OAB:8589/MT

 Certifico que, tendo em vista a proximidade da data designada para a 

instalação dos trabalhos do perito Engenheiro Agrônomo Jacob Kaiser e 

por não haver tempo hábil para o cumprimento das intimações, redesigno 

para o dia 05/06/2018, às 14 horas no cartório a referida instalação dos 

trabalhos, sendo que as partes deverão ter efetuado a limpeza do 

perímetro da área objeto de levantamento e posterior acompanhamento de 

levantamento de campo e abertura dos limites individuais, bem como 

deverão atender ao "Quesito 6" da proposta de honorários.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 84489 Nr: 155-31.2018.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZIQUE SANTANA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILCEA VIANNA RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUEZ - OAB:22947/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILTON CESAR DA SILVA 

- OAB:21759/A, MOACIR ALVES TAVEIRA - OAB:48216

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR 

EM IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO, BEM COMO CONTESTAR A 

RECONVENÇÃO, SE ASSIM QUISER.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82959 Nr: 1714-57.2017.811.0053

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEMAIRE PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FULANO DE TAL E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PETERSEN MORETTI - 

OAB:7353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça. Para tanto, a parte requerente deverá 

acessar o site do TJMT e emitir a guia de diligência, e informar nos autos o 

pagamento. Site do TJMT > emissão de guias online > diligencias > emissão 

d e  g u i a  d e  d i l i g e n c i a  - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao" – LOCALIDADE 

PEIXINHO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83203 Nr: 1851-39.2017.811.0053

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL RODRIGUES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUR AUGUSTO DA COSTA, ARMELINDA 

GNUTZMANN COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABILAN SANCHES - 

OAB:17.255 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA MOSCHINI ANTUNES 

MACIEL - OAB:17388, CAROLINA ELMA PEREIRA SCHUCK - 

OAB:13195, FERNANDA BRANDÃO CANÇADO - OAB:14488, JORGE 

HENRIQUE ALVES DE LIMA - OAB:18636, SAMIRA PEREIRA MARTINS - 

OAB:10029, SAULO RONDON GAHYVA - OAB:13216

 Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos, INDEFIRO A PETIÇÂO 

INICIAL ajuizada por Daniel Rodrigues Ferreira em face de Edmur Augusto 

Costa e Armelinda Gnutzamann Costa, ante a não realização da emenda à 

inicial. Assim, JULGO EXTINTO, sem resolução de mérito, o presente 

processo, à luz do art. 485, inc. I, art. 330, inc. VI e art. 321, parágrafo 

único, todos do CPC.Sem custas e honorários.Dou esta por publicada com 

a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento 

nº 42/2008-CGJ.Intime-se via DJE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85025 Nr: 358-90.2018.811.0053

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO DOMINGOS ALVES, ALICE SAMPAIO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AILSON PAULINO RAMOS - 

OAB:7452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição de ref. 06 como emenda da inicial.

Compulsando os autos, observo que o autor, quando da emenda da inicial, 

menciona colacionar o comprovante de recolhimento das despesas 

processuais, sem, contudo, o fazê-lo. Assim sendo, INTIME-SE a parte 

requerente a comprovar o pagamento da taxa judiciária, no prazo de 05 

(cinco) dias, pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85635 Nr: 649-90.2018.811.0053

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FISR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BPDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON GOMES DA SILVA - 

OAB:24223/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os benefícios de gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 

do Código de Processo Civil, sem prejuízo de eventual necessidade de 

revogação, nos termos da lei.

 Considerando que de acordo com o Código de Processo Civil (Lei 

13.105/2015) deve ser estimulada a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos, em observância ainda ao art. 

693 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 05/06/2018 às 

11:30 horas.

 CITE-SE a parte Requerida com antecedência mínima de 15 (quinze) dias 
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da data designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para comparecer, 

portando os documentos pessoais, com a observância de que o mandado 

de citação deverá conter apenas os dados da audiência, 

desacompanhado de cópia da petição inicial, sendo assegurado o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC).

 Na audiência, as partes deverão estar acompanhadas de advogados ou 

de defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 

77, § 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, a ausência injustificada das partes na 

audiência de conciliação pode ser considerada como ato atentatório à 

dignidade da justiça.

 Não havendo possibilidade de acordo/composição, conforme previsto no 

art. 697 do CPC, passará a contar, da data da audiência, o prazo de 15 

(quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, CPC); e, se não 

contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (artigo 344 do CPC).

 INTIME-SE, a parte Autora, por meio de seu advogado.

 CIÊNCIA ao MP.

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, CPC/2015).

Concedo a prioridade de tramitação do feito, com fulcro no artigo 1.048, 

inciso II e § 2º do Código de Processo Civil.

Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia da presente decisão como MANDADO.

Cumpra-se.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68060 Nr: 60-40.2014.811.0053

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACSH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCH, ALSH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Otávio Bertozo Reis - 

OAB:3038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, considerando que o processamento do feito no domicílio 

melhor atende aos interesses dos interditados, reconheço que esta vara 

não é competente para conhecer dos pedidos formulados, e, por 

consequência, com amparo no art. 50 do CPC, DETERMINO o 

encaminhamento deste feito à Comarca de Campo Grande/MS. Outrossim, 

determino a transferência dos valores vinculados à este processo ao 

referido Juízo competente.Proceda-se as baixas necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 79339 Nr: 148-73.2017.811.0053

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANAILZO PILAR DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15217/O

 Vistos etc.

Ante a certidão de Ref: 85, REDESIGNO a solenidade anteriormente 

aprazada para o dia 31 de julho de 2018, às 13h30min.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 70828 Nr: 1830-68.2014.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON JESUS BISPO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilomar Hiller - OAB:10768, 

Wesley Robert de Amorim - OAB:6610

 Vistos etc.

Ante a certidão de Ref: 198, REDESIGNO a solenidade anteriormente 

aprazada para o dia 18 de julho de 2018, às 16h00min.

Intime-se a vítima Evandro Mileski e o acusado (atualmente preso).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 74138 Nr: 1663-17.2015.811.0053

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

MANIFESTE-SE a parte requerente/exequente acerca da proposta de 

acordo trazida pelo executado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 83944 Nr: 2206-49.2017.811.0053

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA PEREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de JEAN KLEYTON RODRIGUES DE 

DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo as petições de ref. 08 e 09 como emenda da inicial.

INTIME-SE a parte Autora, por meio de seu advogado, para proceder à 

nova emenda da inicial, fornecendo o endereço do herdeiro Carlos 

Reginaldo de Deus, indicado na exordial, bem como de eventuais 

interessados, se houverem, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção processual.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 68334 Nr: 259-62.2014.811.0053

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE BARÃO DE MELGAÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI GAMA FURRER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE BARÃO DE MELGAÇO - OAB:Barão de Melgaç

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rejane Belussi Miranda - 

OAB:7410

 Vistos etc.

Cuida-se de embargos de declaração opostos Vanderlei Gama Ferrer, 

aludindo omissão na sentença prolatada nestes autos.

Postula pela sanação do vício.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

A parcial procedência é mister.

De fato, o art. 33, § 2º do Decreto-Lei 3.365/41 autoriza ao desapropriado 

o levantamento de até 80% (oitenta por cento) do valor oferecido pela 

administração pública.

Não há o que se falar em liberação do valor total oferecido pelo município 

de Barão de Melgaço/MT, vez que a lei de regência somente autoriza a 

liberação do correspondente a 80% (oitenta por cento).

No mais, quanto à irresignação da requerida no tocante ao mérito do feito, 

entendo que inexiste omissão, pois que a matéria foi enfrentada 

satisfatoriamente.

A insatisfação da embargante deve ser aviada mediante o meio 
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processual adequado.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito, DOU-LHES 

PROVIMENTO para tão somente liberar o correspondente a 80% (oitenta 

por cento) do valor depositado inicialmente pela administração pública 

municipal.

Proceda-se a Secretaria a vinculação e liberação necessária.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85599 Nr: 637-76.2018.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA MARTINS HAUSCHILDT 

- OAB:21865/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CITE-SE a parte Requerida com antecedência mínima de 15 (quinze) dias 

da data designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para comparecer, 

portando os documentos pessoais, com a observância de que o mandado 

de citação deverá conter apenas os dados da audiência, 

desacompanhado de cópia da petição inicial, sendo assegurado o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC). Na 

audiência, as partes deverão estar acompanhadas de advogados ou de 

defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 77, 

§ 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, a ausência injustificada das partes na 

audiência de conciliação pode ser considerada como ato atentatório à 

dignidade da justiça. Não havendo possibilidade de acordo/composição, 

conforme previsto no art. 697 do CPC, passará a contar, da data da 

audiência, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, 

CPC); e, se não contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela parte autora (artigo 344 do CPC). Com fulcro art. 98 

do CPC/2015, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da 

parte Requerente, e por consequência, concedo-lhe os benefícios da 

Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. 

INTIME-SE, a Autora, por meio de seu advogado. CIÊNCIA ao 

MP.Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, CPC/2015).Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Em razão do reduzido número de servidores 

desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente decisão como 

MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 82902 Nr: 1686-89.2017.811.0053

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMEU MORLINDO RICHTER, Noely Richter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Cumpra-se a presente missiva, procedendo-se o Sr. Oficial de Justiça a 

avaliação da área (CPC, art. 870).

Realizada a avaliação, INTIMEM-SE a parte autora por meio do seu patrono 

(DJE) e os requeridos, por Aviso de Recebimento (AR).

Após, conclusos para designação do leilão judicial.

2. Anote-se corretamente o nome da parte requerida, conforme informado 

pelo autor (Ref: 11).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 85528 Nr: 589-20.2018.811.0053

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA DA SILVA CUNHA, ISABELLE REGINA 

ESTRAL SILVA E SANTOS

*SILVA E SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON GOMES DA SILVA - 

OAB:24223/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o autor (DJE) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emende à 

inicial, ajustar e narrar adequadamente a causa de pedir, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000496-11.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINDA DE ALMEIDA BARBOSA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria do r. despacho Id 9801596 de 02.10.2017, 

proferida nos autos. Santo Antônio do Leverger, 7 de maio de 2018 

ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001020-08.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO OLIVEIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

AS CONTRARRAZÕES AO RECURSO INTERPOSTO. Santo Antônio do 

Leverger, 7 de maio de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) 

Judiciário(a)

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Diretoria do Fórum

Edital

PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIO DE NÍVEM MÉDIO DO FÓRUM 

DA COMARCA SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT.

 EDITAL N.º 012/2018-CA

O Excelentíssimo Dr. Renato José de Almeida Costa Filho – MM. Juiz de 

Direito em Substituição Legal do Foro desta Comarca de São José dos 

Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, em conformidade com o Edital nº 

014/2012/GSCP de 16.06.2012, do Egrégio Tribunal de Justiça, 

disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico nº 8813, em 17.05.2012 e 

c.c. Edital nº 006/2018/CA de 02 de abril de 2018, deste Juízo, 

disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico nº 10228, em 03/04/2018, 

concernente à abertura de Processo Seletivo para Estágio Curricular 

Remunerado Nível Médio para o Fórum da Comarca de São José dos 

Quatro Marcos-MT, pelo presente edital torna público o resultado da prova 

realizada no dia 29 de abril de 2018, com suas classificações, bem como 

gabarito definitivo.

No resultado final, acima transcrito, constam somente os nomes dos 

candidatos classificados com 50% (cinquenta por cento) de acertos, 

sendo a classificação efetuada por ordem decrescente do total de acertos 

obtidos pelos candidatos na prova objetiva, já com observância os 

critérios de desempate elencados no item 7.4, do Edital n. 014/2012/GSCP.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Dado e Passado 

nesta cidade e Comarca de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato 

Grosso, aos oito dias do mês de maio de dois mil e dezoito (08/05/2018). 
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Eu,(Rosimeiri Delforno) Gestora Geral, que o digitei.

Renato J. de A. C. Filho

Juiz de Direito em Substituição Legal

* O resultado da prova realizada no dia 29 de abril de 2018, com suas 

classificações, bem como o Gabarito Definitivo completos, encontram-se 

no Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta 

Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

 

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 82176 Nr: 3549-25.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHA BRUNO DA SILVA, RENER MATEUS 

ASSUNÇÃO GOMES DA SILVA, MARCOS DOS SANTOS LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19970/O

 Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público e 

considerando que ainda permanecem patentes os requisitos necessários 

à custódia cautelar, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado 

MARCOS DOS SANTOS LACERDA, com espeque no art. 312 c/c art. 313, 

inciso I e II do Código de Processo Penal, a fim de que seja garantida a 

ordem pública e a aplicação da lei pena.Ciência ao Ministério Público e a 

Defesa.Cumpra-se.

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 78665 Nr: 2258-72.2014.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRISCILA DE MOURA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071

 Vistos etc.

Em atenção ao Ofício Circular nº 06/2018-GAB/J-Aux. encaminhado pela 

E. Corregedoria-Geral da Justiça, bem como a decisão proferida nos autos 

do Habeas Corpus nº 143641, INTIME-SE a defesa para que se manifeste 

sobre o que entender ser de direito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110093 Nr: 2138-87.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG–SDEDS, JZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MARCOS DE PAULA 

ALVES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:0000//MT

 Vistos etc.

REMETAM-SE os autos ao Ministério Público para manifestação quanto ao 

lado juntado pelo NAT à ref. 08, informando que o medicamento já foi 

entregue e a vaga em UTI já foi providenciada.

Cumpra-se IMEDIATAMENTE.

Às providencias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 104187 Nr: 3735-28.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL, 

ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Marinello - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, confirmo a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da exordial para determinar que os requeridos MUNICÍPIO DE 

SAPEZAL e o ESTADO DE MATO GROSSO no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, forneçam as órteses necessárias (DEVENDO FORNECÊ-LAS 

periodicamente quando houver recomendação médica), bem como tudo o 

que mais que se fizer necessário para o integral fornecimento de saúde 

ao paciente, (exames clínicos, diagnósticos especializados, 

medicamentos, insumos/próteses, procedimentos cirúrgicos, internação 

em UTI), além de todo o tratamento médico necessário à sua recuperação, 

ainda que seja necessário realizar Tratamento Fora do Domicílio, 

ENQUANTO PERDURAR O TRATAMENTO, por se tratar de intervenção 

médica indispensável como meio de concretizar o princípio da dignidade da 

pessoa humana e o direito à vida e à saúde do substituído. Por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do novo Código de Processo 

Civil.Torno DEFINITIVA a antecipação de tutela deferida.Desnecessário o 

reexame, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 100 

salários mínimos (art. 496, § 3º, do CPC).Sem Custas.Publique-se 

Intimem-se.CIÊNCIA ao Ministério Público.Cumpra-se expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-80.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX MAGNO DE SOUZA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação na data de 04/06/2018 às 17h00min na sede 

deste Juizado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000166-65.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

SUREILA JOSIANE VIRGILIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação na data de 05/06/2018 às 13h00min na sede 

deste Juizado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-50.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDA LEITE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 
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audiência de conciliação na data de 05/06/2018 às 13h20min na sede 

deste Juizado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-35.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO RICARDO MENEGUETI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação na data de 11/06/2018 às 13h20min na sede 

deste Juizado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000169-20.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIRLENE DE OLIVEIRA PEIXOTO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes, nas pessoas de seu advogado, acerca da audiência 

de conciliação na data de 11/06/2018 às 13h40min na sede deste Juizado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000170-05.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIRLENE DE OLIVEIRA PEIXOTO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação na data de 11/06/2018 às 14h00min na sede 

deste Juizado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-72.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, acerca da 

audiência de conciliação na data de 11/06/2018 às 14h20min na sede 

deste Juizado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-57.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ANILTON SANTANA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação na data de 11/06/2018 às 14h40min na sede 

deste Juizado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-42.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR DE LARA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, acerca da 

audiência de conciliação na data de 11/06/2018 às 15h00min na sede 

deste Juizado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-27.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO PAIXAO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, acerca da 

audiência de conciliação na data de 07/06/2018 às 15h20min na sede 

deste Juizado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-12.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO PAIXAO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação na data de 11/06/2018 às 15h40min na sede 

deste Juizado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000177-94.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

PERINI FONSECA & FONSECA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CESAR FREI ALEXO OAB - MT0007069A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAPER IMPORTS COMERCIO DE IMPORATACAO E EXPORTACAO LTDA - 

EPP (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da r. 

Sentença prolatada nos autos.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 24728 Nr: 95-03.2016.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BENEDITA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:MT/10.914-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, nos termos da Portaria nº 036/2015/DF, para 
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intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, acerca do retorno 

dos autos do TRF, requerendo o que de direito, no prazo legal, sob pena 

de arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 31149 Nr: 610-67.2018.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliana do Nascimento, Marcelo Gabriel Canuto 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Francisco Assis Dias de Freitas - OAB:5802/MT

 Certifico que nesta data encaminhei via Malote Digital, Carta Precatória 

sob o código de rastreabilidade 81120173097127 / 81120183345659, para 

as comarcas de Porto dos Gaúchos e Nortelândia-MT

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 25062 Nr: 1338-47.2010.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORNEARIA ITANHANGA LTDA, ALEXANDRO 

FOLLE BOLSONI, CRISTIANE WANDROSKI NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para promover a intimação da parte exequente, por 

seu procurador, para no prazo de 15 dias apresentar cálculo atualizado 

dos valores devidos e indicar bens passiveis de penhora, para expedição 

de mandado de penhora e avaliação de bens, bem como para em mesmo 

prazo efetue, o depósito da diligência, devendo para tanto acessar o CPD 

– Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, no site 

do Tribunal de Justiça e apresentar o comprovante de pagamento de 

diligência nos autos, a fim de que seja cumprido o mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 26645 Nr: 1249-87.2011.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIDIANE DA SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Mariano da Silva - 

OAB:OAB/MT 11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Ordem de Serviço nº 02/2016-DF, impulsiono os autos 

para promover a intimação da parte autora, por seu procurador, para no 

prazo de 15 dias dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção da 

ação, nos termos do artigo 485, III do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 55361 Nr: 2340-42.2016.811.0108

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Brizot, Terezinha Izabel Brizot

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Santana Miranda - 

OAB:MT0015861O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2340-42.2016.811.0108 (Código 55361)

Requerente: Maria de Lourdes Brizot

Requerente: Terezinha Izabel Brizot

Requerido: O Juízo

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO

 VISTOS.

Intime-se a parte requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo incluir o polo passivo da ação, sob pena de 

indeferimento da inicial.

Após, conclusos.

 Cumpra-se.

Tapurah/MT, 03 de maio de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 56915 Nr: 588-98.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON ALAN SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Processo n°: 2459-66.2017.811.0108 (Código nº: 60197)

AUTOR: Ministério Público Estadual

RÉU: Ronaldo Welter

AÇÃO PENAL

 Vistos.

RECEBO o recurso de apelação interposto pelo pela Defesa às fls. 175, 

nos seus regulares efeitos, sendo as razões recursais apresentadas 

226/228.

Abra-se vista ao Ministério Público para apresentação das contrarrazões 

recursais.

Por fim, cumpridas as determinações anteriores, REMETAM-SE os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com nossos 

cumprimentos, conforme disposto no artigo 601 do Código de Processo 

Penal.

Antes da remessa ao Tribunal, OBSERVE-SE o disposto no item 2.3.20, da 

CNGC.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 4 de maio de 2018.

 Melissa de Lima Araújo

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 59471 Nr: 2018-85.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO DULTRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Processo n°: 2018-85.2017.811.0108 (Código nº: 59471)

AUTOR: Ministério Público Estadual

RÉU: Flavio Dutra Ribeiro

AÇÃO PENAL

 Vistos.

Considerando o disposto no artigo 222, do Código de Processo Penal, 

abra-se o prazo para alegações finais, sucessivos para acusação e 

defesa.

Após tornem conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 4 de maio de 2018.

 Melissa de Lima Araújo

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62261 Nr: 593-86.2018.811.0108

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SERGIO ROBERTO VAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - PGE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITHOR CÉSAR MOREIRA DA 

SILVA ALMEIDA - OAB:22996/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 593-86.2018.811.0108 (Código 62261)

Requerente: Sergio Roberto Vaz

Requerido: Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso

Cautelar Sustação de Protesto

VISTOS.

Intime-se a parte requerente para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar documento legível de fls. 09/09-verso, sob pena 

de indeferimento da inicial.

Após, conclusos.

 Cumpra-se.

Tapurah/MT, 03 de maio de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62945 Nr: 994-85.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA OLIVEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Cristina Walter - OAB:MT 

16136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 994-85.2018.2018.811.0108 (Código 62945)

Requerente: Ana Maria Oliveira Ribeiro

Requerido: Banco Votorantim S/A

AÇÃO DE COBRANÇA C/C TUTELA ANTECIPADA

VISTOS.

Trata-se de Ação de Cobrança c/c Indenização por danos Morais c/c com 

pedido de Tutela Antecipada proposta por ANA MARIA DE OLIVEIRA 

RIBEIRO m desfavor de BANCO VOTORANTIM S/A.

Alega a requerente que recebe pensão por morte de trabalhador rural pelo 

INSS no valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais).

Aduz que no mês de outubro de 2017 a autora conseguiu os documentos 

referente aos descontos em seu beneficio e percebeu que estava sendo 

descontados o valor de R$ 87,38 (oitenta e sete reais e trinta e oito 

centavos) referente a um empréstimo contraído com o requerido em 82 

(oitenta e duas) parcelas do contrato 233320914.

Por fim argumenta que nunca contraiu qualquer empréstimo com a 

requerida.

Sob tais argumentos, requer, inicialmente, a concessão da justiça gratuita, 

inversão do ônus da prova e a citação do requerido.

É o relatório.

Decido.

Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do 

artigo 4º, § 1º, da Lei nº 1.060/50.

Cite-se o requerido, conforme pleiteado na inicial, com as advertências 

legais (arts. 285 e 319 do CPC), para, querendo e no prazo de 15 (quinze) 

dias, responder a presente ação, sob pena de revelia e confissão quanto 

à matéria de fato.

Com feito, levando em consideração as regras de experiência e a 

verossimilhança das alegações INVERTO o ônus da prova nos termos do 

art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pelo que determino, 

desde logo, que a reclamada apresente, no prazo da contestação, a prova 

quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante 

(art. 373, II do CPC).

 Nos termos do artigo 319 do CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 05 de junho de 2018, às 16h30.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Tapurah/MT, 03 de maio de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 25214 Nr: 1490-95.2010.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADFO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1490-95.2010.811.0108 (Código 25214)

Requerente: Ana de Fátima Oliveira

Requerido: Instituto Nacional de Seguridade Social -INSS

VISTOS.

Trata-se de cumprimento de sentença promovida por Ana de Fátima 

Oliveira em face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

Analisando os autos, verifico que o executado cumpriu com a obrigação, 

impondo-se assim a extinção do feito, nos termos dos artigos 794, inciso I.

 Decido.

Tendo em vista o pagamento do débito por parte do executado, julgo e 

declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso Ii do 

Código de Processo Civil.

Determino a expedição de alvará judicial para liberação dos valores em 

favor dos exequentes, devendo ser transferido para a conta bancária a 

ser informada nos autos.

 Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Tapurah/MT, 03 de maio de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 60578 Nr: 2746-29.2017.811.0108

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO LIVINALLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Carrijo Freitas - 

OAB:11395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Atendendo-se os termos da exordial, e com os corolários dos arts. 305, 

303 e 396, ambos do CPC/2015, DEFIRO a medida liminar para que a parte 

requerida exiba nos autos documentos descritos na inicial. Fixando o 

prazo de 05 (cinco) dias para a exibição dos documentos solicitados, sob 

as penas apreensão do documento, requisitando, se necessário, força 

policial, sem prejuízo da responsabilidade por crime de desobediência, 

pagamento de multa e outras medidas indutivas, coercitivas, 

mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar a 

efetivação da decisão (artigo 403, § único, CPC).Após o cumprimento da 

medida, cite-se/intime-se a requerida para, querendo, contestar a ação no 

prazo de 5 (cinco) dias, ciente que não contestada a ação presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC/2015, arts. 

306 e 307), como também com o escopo de que cumpra liminar ora 

deferida. Para a efetividade desta medida, o requerente deve pleitear o 

pedido principal, de acordo com o art. 308 do CPC/2016, sob pena de 

cessar a eficácia desta (art. 309, I, do CPC/2015). Assim, aguarde-se o 

decurso do prazo de 30 dias, contados a partir do cumprimento desta 

decisão. Caso haja pedido principal, FAÇAM-ME conclusos. Se não 

requerido, certifique-se e, igualmente, conclusos.Concedo os benefícios 

da justiça gratuita à parte autora, nos termos do artigo 98 e seguintes do 

C P C / 2 0 1 5 . I n t i m e m . O f i c i e - s e . C u m p r a - s e  e x p e d i n d o  o 

necessário.Tapurah/MT, 03 de maio de 2018.MELISSA DE LIMA ARAÚJO 

Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62947 Nr: 996-55.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA OLIVEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Cristina Walter - OAB:MT 

16136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, defiro a liminar pretendida pela parte reclamante, determinando 

que a parte requerida Banco Votorantim s/a se abstenha de fazer 

descontos do beneficio da parte autora, especificamente em relação do 

débito discutido nos autos, até o julgamento final da lide, sob pena de multa 

diária no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais) em caso de 

descumprimento.Oficie-se ao INSS acerca da presente decisão.Com feito, 

levando em consideração as regras de experiência e a verossimilhança 

das alegações INVERTO o ônus da prova nos termos do art. 6º, inc. VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor, pelo que determino, desde logo, que 

a reclamada apresente, no prazo da contestação, a prova quanto a fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante (art. 373, II do 

CPC). Nos termos do artigo 319 do CPC, designo audiência de conciliação 

p a r a  o  d i a  0 5  d e  j u n h o  d e  2 0 1 8 ,  à s 

15h30.Intimem-se.Cumpra-se.Tapurah/MT, 03 de maio de 2018.MELISSA 

DE LIMA ARAÚJO Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62948 Nr: 997-40.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA OLIVEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO OLE BONAUCESSO CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Cristina Walter - OAB:MT 

16136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, defiro a liminar pretendida pela parte reclamante, determinando 

que a parte requerida Banco Votorantim s/a se abstenha de fazer 

descontos do beneficio da parte autora, especificamente em relação do 

débito discutido nos autos, até o julgamento final da lide, sob pena de multa 

diária no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais) em caso de 

descumprimento.Oficie-se ao INSS acerca da presente decisão.Com feito, 

levando em consideração as regras de experiência e a verossimilhança 

das alegações INVERTO o ônus da prova nos termos do art. 6º, inc. VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor, pelo que determino, desde logo, que 

a reclamada apresente, no prazo da contestação, a prova quanto a fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante (art. 373, II do 

CPC). Nos termos do artigo 319 do CPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 05 de junho de 2018, às 16h.Intimem-se.Cumpra-se.Tapurah/MT, 

03 de maio de 2018.MELISSA DE LIMA ARAÚJO Juíza de Direito em 

substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62949 Nr: 998-25.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA OLIVEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Cristina Walter - OAB:MT 

16136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, defiro a liminar pretendida pela parte reclamante, determinando 

que a parte requerida Banco Pan s/a se abstenha de fazer descontos da 

aposentadoria da parte autora, especificamente em relação do débito 

discutido nos autos, até o julgamento final da lide, sob pena de multa diária 

n valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais) em caso de 

descumprimento.Oficie-se ao INSS acerca da presente decisão.Com feito, 

levando em consideração as regras de experiência e a verossimilhança 

das alegações INVERTO o ônus da prova nos termos do art. 6º, inc. VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor, pelo que determino, desde logo, que 

a reclamada apresente, no prazo da contestação, a prova quanto a fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante (art. 373, II do 

CPC). Nos termos do artigo 319 do CPC, designo audiência de conciliação 

p a r a  o  d i a  0 5  d e  j u n h o  d e  2 0 1 8 ,  à s 

14h30.Intimem-se.Cumpra-se.Tapurah/MT, 03 de maio de 2018.MELISSA 

DE LIMA ARAÚJO Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62946 Nr: 995-70.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA OLIVEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Cristina Walter - OAB:MT 

16136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, defiro a liminar pretendida pela parte reclamante, determinando 

que a parte requerida Banco Daycoval s/a se abstenha de fazer 

descontos da aposentadoria da parte autora, especificamente em relação 

do débito discutido nos autos, até o julgamento final da lide, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais) em caso de 

descumprimento.Oficie-se ao INSS acerca da presente decisão.Com feito, 

levando em consideração as regras de experiência e a verossimilhança 

das alegações INVERTO o ônus da prova nos termos do art. 6º, inc. VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor, pelo que determino, desde logo, que 

a reclamada apresente, no prazo da contestação, a prova quanto a fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante (art. 373, II do 

CPC). Nos termos do artigo 319 do CPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 05 de junho de 2018, às 15h.Intimem-se.Cumpra-se.Tapurah/MT, 

03 de maio de 2018.MELISSA DE LIMA ARAÚJO Juíza de Direito em 

substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 48770 Nr: 937-72.2015.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO BRISOLA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA RABELO 

JÁCOMO - OAB:6222 GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcione Agostinho Zoldan - 

OAB:

 CERTIFICO o decurso do prazo requerido, razão pela qual, nos termos da 

Ordem de Serviço nº 02/2016-DF, impulsiono os autos para promover a 

intimação da parte autora, por seu procurador, para no prazo de 15 dias 

requerer o que entender de direito, sob pena de devolução do ato a 

origem.

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 61445 Nr: 698-69.2017.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO NASCIMENTO AZAMBUJA, 

HUILIAN EMERSON DA SILVA, GIOVANI FRANCISCO BARBOZA, 

JEFERSON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797

 Vistos.

Inicialmente, INDEFIRO o pedido de redesignação da presente solenidade 

como requerido pelo Ministério Público. É que esta foi previamente 

agendada para esta data em 20/03/2018, estando ciente o órgão 

ministerial desde 03/04/2018, conforme se vê à fl. 176. Assim, ainda que a 

designação do douto Promotor de Justiça para cumular com a Promotoria 

de Justiça da Comarca de Itaúba tenha ocorrido em 16/04/2018, depois da 

designação daquela, somente ontem, dia 03/05/2018, o Defensor da 

Sociedade ingressou com o aludido pedido (fl. 190), o que a acarretar 

morosidade ao feito e prejuízo ao erário (diárias agendadas para este 

magistrado e para os agentes penitenciários Edevaldo de Lima Almeida e 

Erick Albert da Palma Maia para se deslocarem a este Foro). Some-se a 
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isso o fato de haver réu preso respondendo ao feito, ainda que por outro 

processo.

De outro lado, encerrada a instrução, dê-se vista dos autos às partes 

para as alegações finais escritas, no prazo de 05 (cinco) dias, 

primeiramente ao Ministério Público e depois à defesa.

Em seguida, venham-me os autos conclusos para sentença. Saem os 

presentes intimados. Intime-se o Ministério Público em razão de sua 

ausência justificada na presente solenidade. Cumpra-se.

Fernando Kendi Ishikawa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60033 Nr: 1390-05.2016.811.0085

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELLY CRISTINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PINHEIRO - OAB:30573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 Certifico e dou fé que passo a intimar a parte embargada acerca da 

decisão de fls. 30/31, cuja parte dispositiva transcrevo: " (...) Por via de 

consequência, diante desta perspectiva, no feito em lime, inobstante a 

titânica defesa apresentada, não logrou êxito em demonstrar 

satisfatoriamente qual seja o “periculum in mora”, mormente porque se 

quedou a sustentar que, caso prossiga a execução pode o executado 

sofrer constrangimentos e prejuízos. RECEBO os embargos à execução, 

sem, contudo, conferir-lhe efeito suspensivo. Proceda-se à intimação da 

exequente, através do advogado constituído, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, veicular manifestação [art. 920, inciso I do Código de 

Processo Civil]. Concedo ao embargante o benefício da justiça gratuita. 

Intimem-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 63649 Nr: 386-59.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANDERLEI EUZEBIO RITTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

TERRA NOVA DO NORTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. DANDERLEI EUZEBIO RITTER ajuizou “Ação de Obrigação de 

Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Pedido de Tutela Antecipada” 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE TERRA NOVA 

DO NORTE, todas as partes qualificadas nos autos, com o objetivo de 

receber o Tratamento Fora do Domicílio - TFD, asseverando, em apertada 

síntese, que é portador da moléstia classificada no CID-10 sob número 

C18.1 (câncer de peritônio), cuja enfermidade foi diagnosticada no mês de 

setembro de 2015, tendo sido encaminhado ao Hospital do Câncer de 

Barretos/SP para fazer tratamento oncológico (quimioterapia 

paliativa-xelox) a partir da descoberta de sua enfermidade por tempo 

indeterminado, requerendo, portanto, junto ao órgão municipal e estadual, 

pela concessão de ajuda de custo e reembolso de despesas realizadas 

com o deslocamento constante para efetivação do tratamento a que vem 

sendo submetido. Com a inicial vieram os documentos de fls. 13/237. Os 

autos vieram-me conclusos. É o breve relatório. Fundamento e Decido. 

Cuida-se, o presente, de ação de cobrança, em que o autor pretende que 

o ente público promova o pagamento das despesas para o

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57389 Nr: 93-60.2016.811.0085

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO CALEGARI DA PAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Ação Monitória ME146

Prazo do edital: 30

Valor do débito:7.106,39

Resumo das alegações da parte autora: Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados Norte Mato-Grossense, visa ao cumprimento de 

obrigação adequada ao procedimento e vem em petição instruída por 

prova escrita, sem eficácia de título executivo, de modo que a ação 

monitória é pertinente, nos termos do artigo 1102-A do Código de 

Processo Civil. Requerendo a citação de Sandro Calegari da Paz, para que 

pague o principal referente ao contrato de empréstimo no valor de 

7.106,39.

Despacho/Decisão:Vistos. Considerando que todas as tentativas de 

localização do endereço da requerida restaram-se infrutíferas, DEFIRO o 

petitório de fls. 67/67-v, de modo que DETERMINO a citação via editalícia 

da parte requerida no prazo de 05 (cinco) dias, com finalidade de ciência 

da decisão exarada às fls. 52/52-v, bem como o direito à defesa. 

Transcorrido o prazo in albis, NOMEIO como defensora dativa a advogada 

Quecele de Carli, arbitrando-lhe honorários advocatícios de acordo com a 

tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, no importe de 05URH, com 

fulcro no artigo 72, II, do CPC, para defender os interesses do requerido, 

para quem deverá ser ABERTA VISTA dos autos para apresentação de 

defesa, no prazo legal. Após, INTIME-SE a requerente para se manifestar, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Às providências.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Gizela Terezinha Garcia Soares da Silva, 

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57424 Nr: 116-06.2016.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DIAS CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Posto isso, saciados os requisitos legais, ACOLHO integralmente a 

pretensão deduzida na inicial e JULGO totalmente PROCEDENTE o pedido 

de aposentadoria por idade de trabalhador rural, razão por que CONDENO 

o INSS ao pagamento do referido benefício previdenciário em favor de 

Manoel Dias Carvalho, no valor de 01 (um) salário mínimo, a contar da data 

do requerimento administrativo, salvo as verbas anteriores ao quinquênio, 

com incidência de juros de mora a partir da citação, quanto às parcelas 

anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela 

vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela 

vencida , JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 55655 Nr: 542-52.2015.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE MOURA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 542-52.2015.811.0085 (Código 55655)Requerente: Maria 

Aparecida de Moura SilvaRequerido: Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSSVistos.As circunstâncias da causa e a natureza jurídica da parte 

requerida evidenciam ser improvável a transação. Assim, passo a sanear 

o processo desde logo, nos termos do artigo 357 do CPC.Não havendo 

questões prejudiciais e preliminares, DOU POR SANEADO O PROCESSO, 

passando à organização de sua instrução. Consoante o disposto no artigo 
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357 do Código de Processo Civil, FIXO, como pontos controvertidos: a) a 

deficiência avaliada, considerando a idade, produz limitação no 

desempenho de atividade física, cognitiva etc? E restrição da participação 

social (art. 4º, § 2º, Decreto 6.214/07)? b) Há prognóstico de normal 

desenvolvimento quando da idade adulta, incluindo colocação no mercado 

de trabalho, desenvolvimento social, afetivo, etc.? c) se a requerente 

possui, ou não, meios de prover a própria subsistência ou de tê-la provida 

por sua família.NOMEIO perito o Dr. André Luiz de Souza, para a 

realização da perícia, que pode ser encontrado no Hospital Municipal de 

Terra Nova do Norte/MT, que servirá independentemente de compromisso, 

razão por que FIXO os honorários em R$ 300,00 (trezentos reais). 

Observando que a perícia deverá ser agendada pela Secretaria de 

Vara.Após, INTIMEM-SE as partes acerca da perícia agendada, quando 

poderão, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar quesitos e assistente 

técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se ainda não 

indicados.ENCAMINHEM-SE os quesitos.Apresentado o resultado da 

perícia, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, 

manifestarem nos autos.Após a realização da perícia, nada requerido 

pelas partes, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro da Seção 

Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente nomeação), 

conforme o “ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 60506 Nr: 185-04.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI OSVALDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 185-04.2017.811.0085 (Código 60506)

Requerente: Ari Osvaldo de Souza

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social

Vistos.

Considerando a manifestação de fls. 22/23, tem-se que a mesma não 

merece acolhida. Explica-se.

O benefício de amparo assistencial ao idoso e ao deficiente físico foi 

criado com o intuito de beneficiar as pessoas incapazes de sobreviver 

sem a ação estatal, independentemente de contribuição para a Seguridade 

Social. Para fazer jus ao benefício deverá ser comprovada a incapacidade 

para o labor habitual e demonstrar a hipossuficiência financeira, este 

último já demonstrado nos autos.

 Sendo assim, DETERMINO à Senhora Gestora Judiciária para que 

CUMPRA-SE in totum a determinação de fls. 17/18-v, no tocante à 

realização de perícia médica.

 Após, aportado aos autos o laudo pericial, devidamente intimada as 

partes para manifestação, voltem-me os autos conclusos para ulteriores 

deliberações.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte/MT, 07 de maio de 2018.

 Jean Paulo Leão Rufino

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 51870 Nr: 549-15.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO MARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FRANCISCO PASCOALÃO - 

OAB:OAB/MT 16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 Processo nº 549-15.2013.811.0085 (Código 51870)

Requerente: Adão Marinho

Requerido: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Norte Matogrossense

Vistos.

Considerando a manifestação das partes às fls. 175/176, DETERMINO a 

designação de audiência de conciliação, conforme pauta da conciliadora 

deste juízo.

Após, voltem-me os autos conclusos para ulteriores deliberações.

Intimem-se as partes conforme as advertências de praxe.

Cumpra-se.

Às providências.

Terra Nova do Norte/MT, 07 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61669 Nr: 822-52.2017.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6528-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Autos n° 822-52.2017.811.0085 (Código 61669)

Requerente: Neide Aparecida da Silva

Requerido: Banco Itaú BMG Consignado S/A

Vistos.

Os autos vieram conclusos com o aporte da manifestação de fls. 60/64. 

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, denota-se que as partes haviam 

transigido, conforme fl. 60, pugnando pela extinção do feito.

Contudo, verifica-se que não fora aportada aos autos a referida 

transação, constatando a falta do referido acordo, tendo em vista que a 

ausência de homologação do acordo extrajudicial celebrado pela partes 

impede a declaração de validade do pactuado.

Sendo assim, INTIMEM-SE as partes para que promovam a juntada do 

referido acordo, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Às providências.

Terra Nova do Norte/MT, 07 de maio de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 34320 Nr: 568-31.2007.811.0085

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVI DA FONSECA -ME, DAVI DA FONSECA ( Espólio 

José Pedro da Fonseca)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5.447/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a parte executada, apesar de citada não pagou a 

dívida ou adotou outra postura equivalente prevista em lei, resultando no 

inadimplemento da dívida, bem como o fato de o dinheiro preceder à ordem 

legal, entendo que o pedido de bloqueio de numerário em conta bancária 

pelo sistema BacenJud deve ser deferido.

Sim, pois além de não ferir a ordem de gradação legal, não ofende o 

princípio da menor gravosidade à parte executada (art. 805, do NCPC). 

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou, inclusive, que para 

se lançar mão do sistema BacenJud é dispensável o esgotamento dos 

meios para a localização de bens do devedor. Neste sentido: STJ - RESP 

1009363, 200702792863/BA, Primeira Turma, Rel. Francisco Falcão, DJ 

16/04/2008; STJ - AgRg no REsp 1186797/PR. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2010/0056011-3 RELATOR(A) MINISTRO BENEDITO 

GONÇALVES – PRIMEIRA TURMA – DATA DO JULGAMENTO 28/09/2010 – 

PUBLICAÇÃO/FONTE DJE 07/10/2010.
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Isto posto, defiro o pedido de penhora on-line via BacenJud, nos termos de 

pedido de f. 91-95, determinando a efetivação do bloqueio nas contas da 

parte executada até o limite da presente execução (f.56). Para tanto, 

determino:

a) Junte-se aos autos cópia da operação;

b) Efetivado o bloqueio com sucesso, independentemente do valor, 

lavre-se o termo de penhora com a transferência do valor obtido na conta 

única.

 c) Com a efetivação do bloqueio de valores e sua transferência para a 

Conta Única, determino que seja imediatamente comunicado, via malote 

digital, o Departamento de Depósitos Judiciais, nos termos do art. 7°, § 1°, 

da Resolução n° 015/2012/TP;

d) Antes de autorizar o levantamento dos valores eventualmente 

bloqueados, determino a atualização do saldo devedor pela contadoria 

judicial.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 57550 Nr: 48-80.2016.811.0077

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Lucivan Oliveira Luna

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333

 Conforme informações prestadas pelo setor de juntada, não há 

documentos a serem juntados aos autos.

Por esta razão, em cumprimento ao Artigo 8º, § único da Ordem de 

Serviço nº 01/2017-Vila Bela, encaminho os autos ao advogado do 

recuperando para, no prazo legal, apresentar o pagamento da prestação 

pecuniária, referente ao mês de abril de 2018, sob pena de se revogar o 

benefício.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 53504 Nr: 268-49.2014.811.0077

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Martins de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): São José S/A Agrícola e Pastoril, Aderbal de 

Olanda Ferraz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VITOR BRAGA - OAB:8.443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Magdalena Rezende de 

Lacerda - OAB:18.287

 Intimo o advogado das partes para comparecerem à audiência de 

Conciliação designada para o dia 10 de maio de 2018, às 16 horas.

 Para constar, lavrei a presnte.

Comarca de Vera

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 018/2018-DF

Excelentíssimo Senhor Doutor Adalto Quintino da Silva, Meritíssimo Juiz de 

Direito e Diretor do Fórum, da Comarca de Vera Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais...

 CONSIDERANDO o ofício n. 61/2018 DCP-.DMP e a determinação do TCE – 

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso para que seja formada a 

Comissão Permanente de Inventário Físico Contábil – CIPF (Instrução 

Normativa SPA nº 01/2011) a fim de proceder ao inventário no período de 

07.05.2018 à 30.06.2018, em atendimento ao Plano de Gestão do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso;

 RESOLVE:

 Art. 1º - DESIGNAR para compor a Comissão Permanente de Inventário 

Físico Contábil – CIPF, as seguintes servidoras:

I – Doracy Soares da Silva-Matrícula 4029

II – Mirian Tibola Fioravanço-Matrícula 26030

 Art. 2º - Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Afixando-se cópia desta 

no átrio do Fórum, e Remetendo-se, ao Departamento de Material e 

Patrimônio do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Vera, 04 de maio de 2018.

 Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito /Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 115613 Nr: 1076-71.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GORETE RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº 1076-71.2017.811.0102

Código n°: 115613

Vistos, etc.

Analisando a resposta apresentada à ref. 28 e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não incidir nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal ou de extinção de 

punibilidade.

Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para a data 05 DE JULHO DE 2018, ÀS 

09H30MIN.

INTIME-SE a parte acusada e o seu defensor para comparecer à audiência 

mencionada.

 INTIMEM-SE as testemunhas arroladas nos autos, para comparecerem à 

audiência ora designada, sob as penas da lei. Caso necessário, 

expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas residentes 

fora da comarca.

CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

INTIMEM-SE.

Vera-MT, 23 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120181 Nr: 58-78.2018.811.0102

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR RODRIGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº: 58-78.2018.811.0102

Código n°: 120181

 Vistos, etc.

DEFIRO a cota ministerial à ref.09, pelo que DESIGNO audiência 

admonitória para o dia 12 DE JULHO DE 2018 ÀS 14H00MIN.

INTIME-SE o apenado para comparecer à audiência mencionada, 

devidamente acompanhado de advogado.

CIÊNCIA o Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 23 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118726 Nr: 2332-49.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN ALVES ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAVNNER WILSON CARDOSO 

DE ANDRADE - OAB:23089/O

 Autos nº 2332-49.2017.811.0102

Código n°: 118726

Vistos, etc.

Analisando a resposta apresentada à ref. 27 e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não incidir nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal ou de extinção de 

punibilidade.

Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para a data 12 DE JULHO DE 2018 ÀS 

16H30MIN.

INTIME-SE a parte acusada, e o seu defensor para comparecer à 

audiência mencionada.

 INTIMEM-SE as testemunhas arroladas nos autos, para comparecerem à 

audiência ora designada, sob as penas da lei. Caso necessário, 

expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas residentes 

fora da comarca.

De outro lado, em consonância com o parecer ministerial (ref.33), DEFIRO 

o pedido de mudança de endereço formulado pelo acusado (ref. 29).

Por consequência, autorizo o réu Jean Alves Araújo, devidamente 

qualificado nos autos, a deixar a comarca de Vera/MT, para residir na 

Comarca de Itaituba – PA, na Rua Primeira Rua do Irajá, s/nº, ao lado do 

número 254, CEP: 68180-001, devendo, pelo prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da data de sua intimação, comprovar a este Juízo, ocupação lícita 

naquela urbe.

 OFICIE-SE ao comando da Polícia Militar e Delegacia de Polícia Civil de 

Itaituba/PR, para informa-los quanto ao processo em trâmite nesta 

Comarca, bem como das medidas cautelares impostas quando da 

concessão da liberdade provisória, qual seja a proibição de se ausentar 

da comarca.

Quanto ao comparecimento mensal e obrigatório a juízo, para informar e 

justificar suas atividades, deverá o acusado cumprir a determinação na 

comarca em que irá residir. Para tanto, EXPEÇA-SE carta precatória a 

Comarca de Itaituba/PR informando da presente decisão.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 23 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121124 Nr: 432-94.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECNO PORTAS LTDA ME, SAULO GERALDO 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483

 Processo número: 432-94.2018.811.0102

Código n°: 121124

Vistos, etc.

DESIGNO o dia 22 DE JUNHO DE 2018, ÀS 14HS10MIN para audiência a 

ser realizada nesta comarca, onde devera comparecer Saulo Geraldo de 

Oliveira, representante legal da acusada Tecno Portas LTDA/ME, sob as 

penas da lei, para ser interrogado neste juízo.

OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

Após, cumpridos todos os atos constantes do objeto da respectiva carta 

precatória, DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens.

 Caso seja negativo o mandado de intimação da testemunha DETERMINO a 

imediata devolução da respectiva carta precatória à comarca de origem, 

independentemente de nova conclusão, pelo que determino desde já o 

cancelamento da solenidade pela secretaria, procedendo-se com as 

comunicações necessárias.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 23 de abril de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121742 Nr: 682-30.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VERA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERICO EUGÊNIO S. 

GAZZINEO - OAB:272.393 SP, ARMANDO VERRI JUNIOR - OAB:27555 

SP, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116, 

EDUARDO ARRUDA ALVIM - OAB:118.685, FERNANDO ANSELMO 

RODRIGUES - OAB:132.932 SP, LAISA FAUSTINO DE MOURA - 

OAB:212.281, MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - OAB:12.363, 

PATRICIA SCHOEPS DA SILVA - OAB:256.753 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR OS ADVOGADOS DA PARTE REQUERENTE DA DESIGNAÇÃO 

DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 04 DE JULHO DE 2018, ÀS 

13H00, NESTE JUÍZO, BEM COMO PARA QUE PROVIDENCIE O 

COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA. INTIMÁ-LOS AINDA PARA QUE 

RECOLHA A GUIA NECESSÁRIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, EMITIDA NO PORTAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DO MATO GROSSO(www.tjmt.jus.br), CONFORME PROVIMENTO 

N°07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118425 Nr: 2208-66.2017.811.0102

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JLH, EAH, AMMH, IH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDFMDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO DE OLIVEIRA - 

OAB:19069/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o (a) Advogado(a) da parte autora, da designação da Audiência 

de conciliação para o dia 04 de JULHO de 2018, às 13h20min, neste Juízo, 

bem como para QUE PROVIDENCIE O COMPARECIMENTO DOS AUTORES à 

audiência, conforme decisão proferida nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121124 Nr: 432-94.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECNO PORTAS LTDA ME, SAULO GERALDO 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483

 INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA, DO INTEIRO TEOR DA 

DECISÃO A SEGUIR TRANSCRITA: "Processo número: 

432-94.2018.811.0102 Código n°: 121124 Vistos, etc. DESIGNO o dia 22 

DE JUNHO DE 2018, ÀS 14HS10MIN para audiência a ser realizada nesta 

comarca, onde devera comparecer Saulo Geraldo de Oliveira, 

representante legal da acusada Tecno Portas LTDA/ME, sob as penas da 

lei, para ser interrogado neste juízo. OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, 

comunicando sobre a designação da solenidade. Após, cumpridos todos 

os atos constantes do objeto da respectiva carta precatória, 

DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e com nossas 

homenagens. Caso seja negativo o mandado de intimação da testemunha 

DETERMINO a imediata devolução da respectiva carta precatória à 

comarca de origem, independentemente de nova conclusão, pelo que 

determino desde já o cancelamento da solenidade pela secretaria, 

procedendo-se com as comunicações necessárias. INTIMEM-SE. CIÊNCIA 

ao Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Vera/MT, 23 

de abril de 2018.Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito"
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121196 Nr: 457-10.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO NASCIMENTO DA SILVA, WILLIAN 

JULIO CEZAR DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº: 457-10.2018.811.0102

Código n°: 121196

Vistos etc.

Em que pese o Ofício juntado pela Defensoria Pública à ref. 68, 

MANTENHO a solenidade designada nestes autos, considerando tratar-se 

de processo com réu preso.

Assim, INTIME-SE o nobre Defensor Público atuante nesta comarca, a fim 

de que cientifique o respectivo substituto legal acerca da audiência 

designada.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera-MT, 04 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121802 Nr: 719-57.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAVNNER WILSON CARDOSO 

DE ANDRADE - OAB:OAB/MT 23089/O

 Autos nº 719-57.2018.811.0102

Código n°: 121802

Vistos, etc.

Analisando a resposta apresentada à ref. 10/11 e tudo mais que dos 

autos consta, verifico não incidir nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal ou de 

extinção de punibilidade.

Diante disso, com a finalidade de dar continuidade ao feito DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para a data 22 DE JUNHO DE 2018 ÀS 

09H00MIN.

INTIME-SE a parte acusada, e o seu defensor para comparecer à 

audiência mencionada.

 INTIMEM-SE as testemunhas arroladas nos autos, para comparecerem à 

audiência ora designada, sob as penas da lei. Caso necessário, 

expeça-se carta precatória para inquirição de testemunhas residentes 

fora da comarca.

REQUISITE-SE ao Centro de Ressocialização de Sorriso/MT o 

recambiamento dos presos para participar da audiência de instrução e 

julgamento.

 No mais, DEFIRO o pedido apresentado pela defesa do acusado. 

DETERMINO a Equipe Multidisciplinar deste juízo que, no prazo de 20 

(vinte) dias, realize Estudo Psicossocial na residência das vítimas Any 

Gabrielly Oliveira dos Reis, Daniel Oliveira da Silva, Mikael Oliveira Coelho e 

Mizael Oliveira Coelho. DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público para, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente quesitos quanto ao 

estudo a ser realizado na residência das vítimas.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

INTIMEM-SE.

Vera-MT, 04 de maio de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118726 Nr: 2332-49.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN ALVES ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAVNNER WILSON CARDOSO 

DE ANDRADE - OAB:23089/O

 INTIMAR ADVOGADO DO DENUNCIADO DO INTEIRO TEOR DO DESPACHO 

A SEGUIR TRANSCRITO: "Autos nº 2332-49.2017.811.0102 Código n°: 

118726 Vistos, etc. Analisando a resposta apresentada à ref. 27 e tudo 

mais que dos autos consta, verifico não incidir nenhuma das hipóteses de 

absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal 

ou de extinção de punibilidade. Diante disso, com a finalidade de dar 

continuidade ao feito DESIGNO audiência de instrução e julgamento para a 

data 12 DE JULHO DE 2018 ÀS 16H30MIN. INTIME-SE a parte acusada, e o 

seu defensor para comparecer à audiência mencionada. INTIMEM-SE as 

testemunhas arroladas nos autos, para comparecerem à audiência ora 

designada, sob as penas da lei. Caso necessário, expeça-se carta 

precatória para inquirição de testemunhas residentes fora da comarca. De 

outro lado, em consonância com o parecer ministerial (ref.33), DEFIRO o 

pedido de mudança de endereço formulado pelo acusado (ref. 29). Por 

consequência, autorizo o réu Jean Alves Araújo, devidamente qualificado 

nos autos, a deixar a comarca de Vera/MT, para residir na Comarca de 

Itaituba – PA, na Rua Primeira Rua do Irajá, s/nº, ao lado do número 254, 

CEP: 68180-001, devendo, pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

data de sua intimação, comprovar a este Juízo, ocupação lícita naquela 

urbe. OFICIE-SE ao comando da Polícia Militar e Delegacia de Polícia Civil de 

Itaituba/PR, para informa-los quanto ao processo em trâmite nesta 

Comarca, bem como das medidas cautelares impostas quando da 

concessão da liberdade provisória, qual seja a proibição de se ausentar 

da comarca.

Quanto ao comparecimento mensal e obrigatório a juízo, para informar e 

justificar suas atividades, deverá o acusado cumprir a determinação na 

comarca em que irá residir. Para tanto, EXPEÇA-SE carta precatória a 

Comarca de Itaituba/PR informando da presente decisão. INTIMEM-SE. 

CIÊNCIA ao Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Vera-MT, 23 de abril de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102333 Nr: 304-16.2014.811.0102

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, MAA, FA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO OLIVEIRA TEIXEIRA, 

brasileiro(a), sem mais. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do requerido ANTONIO OLIVEIRA TEIXEIRA, para 

comparecer à AUDIÊNCIA Instrutória REDESIGNADA que se realizará no 

dia 13/07/2018, às 14hs:00min, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao 

final indicado

Despacho/Decisão: Autos nº: 304-16.2014.811.0102Código n°: 

102333Vistos etc.Tendo em vista que este magistrado participara do 

Curso de Formação Continuada sobre o tema “A atividade judicial, a 

sistemática de precedentes e os desafios da tutela provisória no 

CPC/2015”, que se realizará na cidade de Cuiabá/MT, nos dias 10 e 11 de 

maio de 2018, REDESIGNO a solenidade agendada neste processo para o 

dia 13 DE JULHO DE 2018 ÀS 14H00MIN.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE 

expedindo o necessário.Vera-MT, 03 de maio de 2018.Adalto Quintino da 

SilvaJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ILDA JÚLIA SANTOS DE 

BRITO, digitei.

Vera, 07 de maio de 2018

Paula de Sá Pereira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71870 Nr: 973-74.2011.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA IGUAÇU LTDA., SAULO 

GERALDO DE OLIVEIRA, CRISTINA HEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184 -A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora, da designação hasta pública a ser 

realizada nos autos, sendo o 1º leilão: 24.07.2018 a partir das 10:00 horas 

e 2º leilão: 24.07.2018, a partir as 13:00 horas, no site 

www.balbinoleiloes.com.br, conforme petição juntada às fls. 114 dos 

autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 100349 Nr: 563-79.2012.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEPAUTO PEÇAS AGRICOLAS LTDA EPP, 

JOSÉ GERALDO DE FIGUEIREDO, IVONE FLORENTINO DE FIGUEIREDO, 

GEPAUTO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512/MT, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT 

9.647-B

 Intimar os advogados das partes, da designação hasta pública a ser 

realizada nos autos, sendo o 1º leilão: 24.07.2018 a partir das 10:00 horas 

e 2º leilão: 24.07.2018, a partir as 13:00 horas, no site 

www.balbinoleiloes.com.br, conforme petição juntada às fls. 465 dos 

autos.
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE 
 

PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIO 
REALIZADO PELA DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DE LUCAS DO RIO 
VERDE 
             

                                           EDITAL N.12/2018-DF 

 
O EXCELENTISSIMO SENHOR DR. CÁSSIO LUÍS FURIM, JUIZ DE DIREITO 
E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE, no uso de 
suas atribuições legais e, com fundamento na Lei Federal n. 11.788/08, de 25 de setembro 
de 2008, da Resolução n. 008/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 2011, torna público o 
Gabarito Provisório do Processo Seletivo para Estágio Curricular Remunerado para 
estudantes de Nível Superior em Direito, Tecnologia da Informação e Ensino Médio 
 

GABARITO PROVA DIREITO  
 

 A B C D       A B C D 
1    x      21    X 
2  x        22  X   
3   x       23 X    
4 x         24   X  
5  x        25   X  
6  x        26  X   
7    x      27    X 
8    x      28    X 
9 x         29   X  
10   x       30  X   
11    x      31   X  
12   x       32   X  
13   x       33 X    
14    x      34  x   
15  x        35   X  
16 x         36    X 
17 x         37    X 
18 x         38 X    
19  x        39  X   
20    x      40  X   

 
 

GABARITO PROVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 

 A B C D       A B C D 
1    x      21 x    
2  x        22   x  
3   x       23    x 
4 x         24  x   
5  x        25  x   
6  x        26    x 
7    x      27 x    
8    x      28    x 
9 x         29  x   
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10  x        30    x 
11    x      31 x    
12   x       32    x 
13   x       33  x   
14    x      34  x   
15  x        35 x    
16 x         36  x   
17 x         37  x   
18 x         38 x    
19  x        39 x    
20   x       40  x   

 
 

GABARITO PROVA ENSINO MÉDIO  
 

 A B C D       A B C D 
1 x         21 x    
2  x        22   x  
3  x        23    x 
4  x        24  x   
5    x      25  x   
6 x         26    x 
7    x      27 x    
8   x       28    x 
9   x       29  x   

10    x      30    x 
11    x      31 x    
12   x       32    x 
13   x       33  x   
14    x      34  x   
15  x        35 x    
16 x         36  x   
17 x         37  x   
18 x         38 x    
19  x        39 x    
20   x       40  x   

 
 
2 DOS RECURSOS 
 
2.1 Serão admitidos recursos, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da publicação 

do Edital, do gabarito provisório. 
 
 
Lucas do Rio Verde/MT, 7 de maio de 2018. 
 
 
 
Cássio Luís Furim 
Juiz de Direito e Diretor do Fórum 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMAARCA DE NOVA XAVANTINA 
 
EDITAL Nº. 2/2018 
 
A Excelentíssima Senhora Doutora Luciene Kelly Marciano Roos, Meritíssima Juíza de 

Direito-Diretora do Foro da Comarca de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais. 

 
FAZ SABER aos que do presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que é a seguinte a 

relação das inscrições deferidas para o TESTE SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE 

ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO E NÍVEL SUPERIOR - DIREITO para o Fórum da 

Comarca de Nova Xavantina/MT, de acordo com o Editai nº. 1/2018-DF e autorização do 

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para realização do certame nesta 

Comarca, sendo que realizar-se-á aplicação das provas em:  

 

DATA HORÁRIO LOCAL 

 

20 de maio de 2018 

Das 08h às 12h. 

(horário oficial de 

Mato Grosso)  

Escola Ministro João Alberto 

Av. Expedição Roncador Xingu, nº. 275 – 

Centro, Nova Xavantina/MT. 

 

Relação dos candidatos inscritos para realização das provas de nível MÉDIO         
01 Matheus Fernando Resende Lalluci Silva 

02 Ana Paula Dias Barroso 

03 Ingridy Viana Dornelles  

04 Michelly Bezerra Nunes Silva  

05 Daniella de Souza Almeida 

06 Nayany Rodrigues Silva  

07 Laura Alves Amorim 

08 Sabrinna Rodrigues Barros  

09 Camila Iohana Negrão  

10 Gabriel Felipe Brito Moura 

11 Isabelly Farias da Cruz  

12 Vitor Gabriel Rezende Sobrinho  

13  Yzadora Oliveira Leal 

14 Yasmim Souza Medanha 

15 José Orácio Garcia de Freitas  
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16 Larissa Campos Fonseca 

17 Tarciene Claro Santana 

18 Amanda Souza Feistler 

19 Leticia Vieira Matos 

20 Klemerson Martins Ferreira  

21 Pamela Rossi Nascimento  

22 Kelly Peres do Amaral Queiroz 

23 Paula Vitória Oliveira Marca 

24 Douglas Farias Silva  

25 Bianca Rocha dos Santos 

26 Camilla Rodrigues Pael 

27 Victor Gabriel da Silva Santos  

28 Geovany Rodrigues Rezende  

29 Diuliane dos Santos 

 
Relação dos candidatos inscritos para realização das provas de nível Superior - DIREITO  

        
01 Nathalia Souza Barbosa 

02 Julia Ramos da Silva Costa 

03 Layla Alves Garcia  

04 Naitton Vinicius da Silva Candido 

05 Luzvandro Vieira de Oliveira Junior  

06 Luana da Rocha  

07 Amanda Gabryella Soares Alves 

 

O Candidato deve comparecer ao local designado para a realização das provas, com antecedência 

mínima de meia hora do horário fixado para seu início, munido de caneta esferográfica de tinta 

azul ou preta e documento de identificação original com foto, e para que chegue ao conhecimento 

de todos os interessados, mandou expedir o presente edital que será afixado no átrio do Fórum e 

publicado na forma da lei. Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito 

(07/05/2018), eu Antonio Mariano Rezende, Gestora Geral de 2ª Entrância, que digitei e 

subscrevi. 

 

 Luciene Kelly Marciano Roos 
Juíza de Direito-Diretora do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE QUERÊNCIA 
 
 

EDITAL N°. 9/2018/DF 
 
O Excelentíssimo Senhor Doutor Thalhes Nóbrega Miranda Rezende de Britto Juiz de 
Direito e Diretor do Foro, desta Comarca de Querência - MT, no uso de suas atribuições 
legais e na forma da  Lei,  torna público o gabarito  e a classificação definitiva dos 
candidatos aprovados no exame de seleção ocorrido no dia 15/4/2018. 

 
1 - GABARITO PRELIMINAR 
 
NÍVEL SUPERIOR NÍVEL SUPERIOR  
1                   A 21                C 
2                   A 22                B 
3                   C 23                D 
4                   B 24                D 
5                   D 25                D 
6                   D 26                A 
7                   A 27                C 
8                   D 28                C 
9                   A 29                D 
10                 D 30                A 
11                 A 31                A 
12                 C 32                D 
13                 A 33                C 
14                 A 34                D 
15                 B 35                A  
16                 D 36                C 
17                 B 37                A 
18                 B 38                D 
19                 D 39                B   
20                 C 40                A 
 
 
 
Querência – MT, 7 de maio  de 2018. 

 
 

 
Thalhes Nóbrega Miranda Rezende de Britto 
 Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS 
 

ANEXOS DO EDITAL N.º 012/2018-CA 

 
CANDIDATOS APROVADOS (por classificação) 

LEGENDA: CL= Classificação  PF= Pontuação Final 

Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT 

Nível Médio 

CL INSCRIÇÃO NOME PF 

01 021 LYNCON GABRIEL SOUZA VORCONTE 62,5 

02 017 GABRIELLY BRANDÃO FOLCONI 60,0 

03 026 JOSEPH ANTHONY CHIUCHI DE LIMA 55,0 

04 009 MARLON LINCON P. DE OLIVEIRA 52,5 

05 011 JHENIFFER VITÓRIA FERREIRA DA SILVA 50,0 

 
GABARITO 

 
01 B   21 A  
02 D  22 A  
03 B  23 B  
04 D  24 C  
05 C  25 NULA  
06 A  26 C  
07 NULA  27 C  
08 C  28 D  
09 B  29 D  
10 C  30 D  
11 D  31 D  
12 NULA  32 B  
13 NULA  33 A  
14 A  34 D  
15 D  35 B  
16 B  36 B  
17 B  37 D  
18 C  38 B  
19 B  39 C  
20 B  40 A  
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